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PROJEKTA AKTUALITĀTES uz 2022. gada 13. oktobri 

 

 

 

•  2022.gada 27. septembrī piegādāta autoklāva (tvaika 

sterilizatora) iekārta (MST-V, ražotājs Belimed), 

Centrālās sterilizācijas nodaļā.  

Līgums par piegādi noslēgts 2022.gada 17.maijā ar  SIA 

“Arbor Medical Korporācija“. Līguma kopējā summa 103 

455.00  EUR.   Līgums noslēgts atklāta konkursa virs ES 

sliekšņa Nr. KS 2022/2ietvaros. 

  

 

 

• 2022.gada 11. jūlijā Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļai piegādāti infuzori (I7, 

HEDY) un perfuzori (S7, HEDY), bet 20.jūlijā  - videolaringoskops.  

Līgums par piegādi noslēgts 2022.gada 25.aprīlī ar  SIA “TRADINTEK“. Līguma kopējā 

summa 25 809.30 EUR. Līgums noslēgts atklāta konkursa virs ES sliekšņa Nr. KS 

2022/1 ietvaros. Iekārtas paredzētas drošākai un kvalitatīvākai intensīvās terapijas 

pacientu aprūpei – medikamentu ievadei un medicīnisko manipulāciju veikšanai. 
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• 2022.gada 13. maijā piegādāts jauns Ultrasonogrāfs 

(Ultrasonogrāfu Sonoscape P22, ražotājs - SonoScape Medical 

Corp) NMP un pacientu uzņemšanas nodaļā.  

Līgums par piegādi noslēgts 2022.gada 1.martā ar  SIA 

“PEAN“. Līguma kopējā summa 27 819.11 EUR.   Līgums 

noslēgts atklāta konkursa virs ES sliekšņa Nr. KS 2021/8 

ietvaros. Iekārta paredzēta ātrākai un precīzākai akūtu 

veselības problēmu diagnosticēšanai akūtajiem pacientiem. 

 

 

 
 

• 2022.gada 6.maijā Operāciju blokam 

piegādāti Operāciju galdi (Trumpf Medical 

(Hillrom) ražotājs, modelis PST 300), 

izmantošanai ķirurģisko operāciju zālē un 

ginekoloģisko operāciju zālē. 

Līgums par piegādi noslēgts 2022.gada 1.martā 

ar  SIA “Arbor Medical Korporācija”. Līguma 

kopējā summa 60 233.80  EUR Līgums noslēgts 

atklāta konkursa virs ES sliekšņa Nr. KS 2021/6 

ietvaros. 

 

 

 

• 2021. gada 27.decembrī noslēgts piegādes 
līgums ar SIA “AB Medical Group Riga” par jaunas 
tvaika ierīces ķirurģisko instrumentu tīrīšanai 
piegādi Centrālās sterilizācijas nodaļai. 
Augstspiediena tvaika tīrītājs ( Elmasteam 4,5 
basic, Vācija) piegādāts 31.martā.  Līguma kopējā 
summa 3915.18 EUR (t.sk. PVN). Līgums noslēgts 
atklāta konkursa virs ES sliekšņa KS 2021/6 
ietvaros. 
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• 2021. gada 22.septembrī noslēgts piegādes līgums ar SIA B. Braun Medical par 
desmit jaunu sterilizācijas konteineru piegādi Centrālās sterilizācijas nodaļai. Līguma 
kopējā summa 9684.84 EUR (t.sk. PVN) Sterilizācijas konteineri piegādāti atkārtoti 
izmantojamā medicīniskā inventāra dezinfekcijai. Jaunu sterilizācijas konteineru 
iegāde ir būtiska nolietoto iekārtu nomaiņai, lai uzlabotu instrumentu dezinfekcijas 
kvalitāti.  Līgums noslēgts atklāta konkursa virs ES sliekšņa Nr. KS 2021/1 ietvaros.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Atklāta konkursa virs ES sliekšņa Nr. KS 2021/1 ietvaros, 2021.gada 22.septembrī 
noslēgts piegādes līgums ar SIA Medilink par trīs infūzijas šķīduma sildīšanas ierīcēm 
(Modelis SN-H10, ražotājs Sino Medical – Device Tehnology Co, Vācija), no kurām 
divas paredzētas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas un viena dzemdību un 
ginekoloģijas nodaļas vajadzībām. Ierīces iepirktas par 569.91 EUR (t.sk. PVN). 
Ierīces nepieciešamas, lai, ievērojot sterilitāti, organismā ievadāmo infūzijas šķīdumu 
sagatavotu atbilstošā temperatūrā. 
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• 2021.gada 8. augustā noslēgts piegādes līgums ar SIA GenMedica Baltic par mātes 
un augļa monitora SRF618X9, kas paredzēts grūtnieču fizioloģisko parametru  
noteikšanai un mērīšanai pirmsdzemdību apskatēs STAN S41 (Guangzhou Sunray 
Medical Apparatus Co, Ķīna) piegādi 40 498.80 EUR (t.sk. PVN) vērtībā Ginekoloģijas 
un dzemdību nodaļai.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2020. gada 27. novembrī ir noslēgts piegādes līgums par 4 intensīvās terapijas gultu 
Eleganza 4 (Linet, Čehija) ar pacientu galdiņu Eleganza MANO (Linet, Čehija) 
komplektu un 65 pacientu funkcionālo gultu Eleganza 1 (Linet, Čehija) ar pacientu 
galdiņu Eleganza MANO (Linet, Čehija) komplektu piegādi  198 281,49 EUR (t.sk. 
PVN) vērtībā Reanimācijas, Terapijas un Ķirurģijas nodaļu aprīkošanai. 
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• Līguma Nr. 2020/3/1/2/4/7 ietvaros, kas noslēgts 2020. gada 21.augustā ar SIA “Arbor 

Medical Korporācija“, 2020. gada 5.oktobrī piegādāta bezvadu kardiotokogrāfa 

sistēma, fetālais monitors Avalon FM30 un bezvadu bāzes stacija Avalon CL, Philips 

Medical Systems, 26 620,00 EUR (t.sk. PVN) vērtībā, un 29.oktobrī piegādātas divas 

elektriski regulējamas dzemdību gultas, AVE 2/ Borcad Medical, 38 478,00 EUR 

(t.sk. PVN) vērtībā. 

 
 

 

• Līguma Nr. KS 2020/5 ietvaros, kas noslēgts 2020. gada 17.jūlijā ar SIA “Arbor 

Medical Korporācija“, 2020. gada 1.septembrī Reanimācijas, Terapijas un Ķirurģijas 

nodaļās piegādātas 3 sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas/dezinfekcijas 

iekārtas TOPIC 20 (MEIKO, Vācija), 15 246,00  EUR (t.sk. PVN) vērtībā, un 

Sterilizācijas nodaļā piegādāta mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta WD250 (Belimed, 

Šveice), 56 386,00  EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 
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• Līguma Nr. KS 2019/13/1 ietvaros, kas noslēgts 2020. gada 2.martā ar SIA 

“Tradintek”, 2020. gada 2. jūnijā Reanimācijas nodaļā piegādāta un uzstādīta 

pacientu novērošanas monitori un novērošanas sistēma B125, General Electric 

Healthcare, 66 070,84 EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 

 

• Līguma Nr. KS 2019/12 ietvaros, kas noslēgts 2020. gada 21.februārī ar Olympus 

Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā, 2020. gada 28.aprīlī Operāciju blokā piegādāts 

laparoskopisko operāciju komplekts ar histerorezektoskopu VISERA 4K UHD, 

OLYMPUS, 108 898,55  EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 

 

• Līguma Nr. KS 2019/13/2 ietvaros, kas noslēgts 2020. gada 21. februārī ar SIA UAB 

“GRAINA Latvia-filiāle”, 2020. gada 17. aprīlī Reanimācijas un Uzņemšanas nodaļā  

piegādāti un uzstādīti divi defibrilatori BeneHeart D6, Mindray, 14 977,38  EUR (t.sk. 

PVN) vērtībā. 
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• Līguma Nr. KS 2019/10/6 ietvaros, kas noslēgts 2019. gada 16. decembrī ar SIA 

“MEDEKSPERTS“, 2020. gada 21. aprīlī piegādāta un uzstādīta nazālā divfāziskā 

neinvazīvo plaušu ventilācijas iekārta jaundzimušajiem Fabian nCPAP evolution, 

Acutronic 15 730,00  EUR (t.sk. PVN) vērtībā.  

 

 

• 2020. gada martā SIA “Arbor Medical Korporācija” pabeigusi piegādes līguma Nr. KS 

2019/10/2-5 ietvaros, piegādājot Bērnu nodaļai termostatu/ inkubatoru “Panacea” 

2430, V CBM un Dzemdību nodaļai – jaundzimušo intensīvās aprūpes galdu ar 

iebūvētu elpināšanas moduli, Lifetherm Lowenstein Medical. Kopumā līguma Nr. KS 

2019/10/2-5 ietvaros iegādātas 7 iekārtas (3 gabali procedūru galdiņi, termostats, 

termostats/inkubators, jaundzimušo fototerapijas iekārta hiperbillirubinemijas 

ārstēšanai, Medistime, jaundzimušo intensīvās aprūpes galds ar iebūvētu elpināšanas 

moduli) 36 463,35  EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 
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• 2020. gada 31. janvārī SIA “Arbor Medical Korporācija” Dzemdību nodaļai piegādājusi 

termostatu GE-41700, Kanmed.  

• Februārī pabeigti darbi pie māsu izsaukuma sistēmas ierīkošanas Terapijas un 

Ķirurģijas nodaļā. Māsu izsaukuma sistēmas piegādāja un uzstādīja, līguma Nr. KS 

2019/11 ietvaros, SIA “NMS ELPA” 36 230,84 EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 
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• Līguma Nr. KS 2019/10/2-5 ietvaros, kas noslēgts 2019. gada 17. decembrī ar SIA 

“Arbor Medical Korporācija“, 2020. gada 17. janvārī piegādāta un uzstādīta jauna 

jaundzimušo fototerapijas iekārta hiperbillirubinemijas ārstēšanai – 360 grādu 

terapijai IV.3, Medistime (Beļģija) 8 349,00 EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 
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• Līguma Nr. KS 2019/7/1 ietvaros, kas noslēgts 2019. gada 5. septembrī ar SIA 

“PEAN”, 2019. gada 13. decembrī piegādāta un uzstādīta jauna ultrasonogrāfijas 

iekārta SonoScape P22, SonoScape Medical Corp 33 057,20 EUR (t.sk. PVN) 

vērtībā. 

 

 

• Līguma Nr. KS 2019/7/2 ietvaros, kas noslēgts 2019. gada 6. septembrī ar SIA “Arbor 

Medical Korporācija”, 2019. gada 25. novembrī piegādāta un uzstādīta planšetes tipa 

ultrasonogrāfijas iekārta InnoSight Diagnostic Ultrasound System, Philips Medical 

Systems Nederland B.V. 29 040,00 EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 
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• 2019. gada 26. augustā piegādātas jaunas iekārtas – IMT Medical Bellavista, 2019 

(Mākslīgais plaušas ventilators pieaugušajiem, bērniem – lietojams intensīvajā 

terapijā uzņemšanā un transportēšanā) un IMT Bellavista ar NEO opciju, 2019 

(Mākslīgais plaušu ventilators paredzēts pieaugušajiem, bērniem, 

jaundzimušajiem – lietojams intensīvajā terapijā uzņemšanā un transportēšanā) 

54 208,00 EUR vērtībā, SIA “Tradintek”. 

 

 

• 2019. gada 2. jūlijā piegādātas pirmās iekārtas – 3 anestēzijas darba stacijas. SIA 

“Tradintek” speciālisti veikuši darba staciju uzstādīšanas darbus un ārstējošā 

personāla apmācības. Novecojušās darba stacijas ir aizstātas ar jaunajām un tiek 

izmantotas ārstēšanas procesā jau no pirmās piegādes dienas. 
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• 2019. gada 3. jūnijā ir noslēgts pirmais piegādes līgums „Anestēzijas iekārtu piegāde 

un uzstādīšana” 97 574,40 EUR vērtībā, kas paredz 3 jaunu anestēzijas darba staciju 

ar pacientu novērošanas monitoru, General Electric Healthcare Carestation 650, 2019 

iegādi. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA “Tradintek” piegādi un uzstādīšanu jāveic līdz 

2019. gada 11. septembrim. 

Operāciju blokā esošās anestēzijas iekārtas iegādātas pirms piecpadsmit gadiem, tās 

ir nokalpojušas gan morāli, gan fiziski. 

Jauno anestēzijas iekārtu iegāde nodrošinās lielāku pacientu drošību, precīzāku 

anestēzijas vadīšanu un novērošanu. 

https://www.youtube.com/watch?v=XdM82ldXfvw&feature=youtu.be

