
Argumentēts pamatojums sarunu procedūras izvēlei

SIA “Bauskas slimnīcā” tiek izmantota Siemens Osakeyhtio  datortomogrāfijas iekārta
SOMATOM  EMOTION 6, kas iegādāts 2006.gada 08.augustā.

Sakarā  ar  intensīvu  datortomogrāfijas  iekārtas  Somatom  Emotion  6  ekspluatāciju  ir
nolietota  iekārtas  mehāniskā  un  elektroniskā  daļa,  kuru  ir  nepieciešams  nomainīt  ar  jaunu.
Iekārtas jaunā mehāniskā un elektroniskā daļa būs ar palielinātu detektora rindu un elementu
skaitu, jaudīgāku rentgena staru spuldzi un rentgena staru ģeneratoru. 

Aparatūra daļēji tiek aizvietota ar jaunu, bet programmatūras licences tiek migrētas uz
jauno aparatūru, saglabājot un papildinot funkcionalitāti. Programmatūra un lietotāju apmācība
un  praktiskās  iemaņas  ir  ļoti  būtiska  datortomogrāfijas  kompleksa  finansiālās  uzturēšanas
sastāvdaļa.

Iekārtas mehānisko un elektronisko daļu nomaiņu ar jaunām var nodrošināt maksimāli īsā
laikā - viena nedēļa (tai skaitā tiek veiktas visas nepieciešamās iekārtas pārbaudes un Speciālā
atļauja (licence) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšana no Radiācijas drošības
centra),  tādejādi  nodrošinot pacientiem ātru un pilnvērtīgu medicīniskās palīdzības sniegšanu
Bauskas slimnīcā. Tuvākās datortomogrāfijas iekārtas izmeklējumu veikšanai atrodas Jelgavā,
Dobelē un Rīgā. 

SIA „Bauskas  slimnīcai”  nav jātērē  papildus  līdzekļi  datortomogrāfijas  telpai,  jo  nav
nepieciešama  būvkonstrukciju  pārrēķināšana,  projektu  saskaņošana,  pārbūve,  radiācijas
aizsardzības pārrēķini un radiācijas aizsardzības kompleksa pārbūve. Aparatūra tiks novietota uz
iebūvētās strukturālās pamatnes, kas atbilst telpas būvkonstrukciju nestspējai, tiks pieslēgta jau
esošajam  elektriskajam  pieslēgumam,  telpa  atbilst  klimata  kontroles  parametriem  un  esošās
iekārtas radītā izkliedētā starojuma nomogrammām. 

Iekārtas mehāniskās un elektroniskās daļa var nomainīt tikai, izmantojot tā paša ražotāja
piegādātās  detaļas,  kas  savietojamas  ar  esošo  iekārtu.  Jebkura  cita  ražotāja  risinājums
nenodrošinās savietojamību, kā rezultātā iekārta zaudēs savu funkcionalitāti. 

Šo  piegādi  var  veikt  tikai  Siemens  Osakeyhtio,  Healthcare, uzņēmējdarbības
identifikācijas kods 0113901-2, juridiskā adrese Somija, FI-02601, Espoo, Majurinkatu 6, kuras
vārdā Latvijas Republikā darbojas Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle,  kas reģistrēta Latvijas
Republikas  Uzņēmumu reģistra  Komercreģistra  iestādē  2009.  gada  01.  septembrī  ar  vienoto
reģistrācijas Nr. 40103246186, juridiskā adrese Lidosta „Rīga”, Biroju iela 10, Mārupes novads,
LV-2167, kā vienīgajam pilnvarotajam SIEMENS AG pārstāvim Latvijas Republikā.

Pamatojoties  uz  augstāk  minēto,  lai  izpildītu  Publisko iepirkumu likumu un ievērotu
pasūtītāja intereses – nodrošināt kvalitatīvus un mūsdienīgus medicīnas pakalpojumus, ir atļauts
veikt iepirkumu – „Datortomogrāfijas iekārtas Somatom Emotion 6 modernizēšana”, sarunu
procedūras  rezultātā  no  vienīgās  kompānijas  Siemens  Osakeyhtio,  Healthcare medicīnas
tehniskas  izplatītāja  Latvijas  teritorijā  Siemens  Osakeyhtio Latvijas  filiāle,  pamatojoties  uz
Publisko iepirkumu likumu 63.panta otrās daļas 2.punktu  “pasūtītājam nepieciešamas papildu
piegādes  no  sākotnējā  preču  piegādātāja  (ražotāja),  lai  papildinātu  vai  daļēji  nomainītu  tā
rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam
vajadzētu iepirkt  preces,  kuras tehniski  atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda
atšķirība radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības. Šāda līguma,
kā arī atkārtotu līgumu darbības termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus”.


