
Vērtībā balstīti 

piedāvājumi 

medicīniskajam 

ierīcēm 

Rīga, Latvija

Vecākā juriste, zvērināta advokāte 

Katrīne Pļaviņa-Mika

2022. gada 22. septembris



Vebinārs: Vērtībā 
balstīti iepirkumi 
veselības aprūpē

22.09.2022.

Seminārs: Kā saskaņot 
konkursu ar slimnīcas 

vērtībām

11.2022. Rīgā

4. Eiropas konference 
par vērtībā balstītiem 

iepirkumiem

www.vbpcommunity.eu

15.12.2022. Briselē



I.Kas ir vērtībā balstīts iepirkums 
veselības aprūpē?

II.Iepirkumu speciālistu komandas 
loma

III.Kā saskaņot veselības aprūpes 
iepirkumu procesu ar vērtībām?

IV.Jautājumi un atbildes

Saturs



Vērtībā balstīts iepirkums (VBP) ir multidisciplināra 
pieeja sadarbībai starp veselības un stacionārās 
aprūpes sniedzējiem, iepirkumu veicējiem un 
medicīnas ierīču (MedTech) piegādātājiem, lai 
sasniegtu labākus rezultātus un rentablu aprūpi 
slimnīcā, tādējādi nodrošinot saimnieciski 
visizdevīgākos piedāvājumus.

www.vbpcommunity.eu

Kas ir vērtībā balstīts iepirkums 
veselības aprūpē?



iegādātiesKO KĀ

Vērtība pacientiem, 
personālam un 

sabiedrībai

Publiskā iepirkuma 
normatīvie akti un labā 

prakse

VĒRTĪBĀ BALSTĪTS 
IEPIRKUMS



Koncentrējamies uz vērtību

Pacientiem

Ārstiem un slimnīcas personālam

Sabiedrības veselībai



Ne vairāk kā

Cik daudz veselības aprūpes piedāvājumu 
Latvijā ir balstīti uz vērtību?



Erasmus Universitātes medicīnas centrs vēlējās iepirkt labākas 
slimnīcas gultas. Tā vietā, lai pieņemtu lēmumu, pamatojoties uz 
pirkuma cenu un produkta īpašībām, centrs meklēja ražotāju, kas varētu 
piedāvāt viedu, visaptverošu risinājumu. Tas radītu ilgtermiņa vērtību un 
atrisinātu kritiskās problēmas, ar kurām centrs saskārās aprūpes 
sniegšanā. 

Piemēram, centra ēkā bija paredzētas durvis bez logiem, tāpēc 
medmāsām bija jāatver katras durvis, lai pārliecinātos, ka pacienti 
joprojām atrodas gultā. Savukārt digitāli savienotās slimnīcas gultas 
varētu automātiski brīdināt medmāsas, ja pacienti, kuriem vajadzētu 
atrasties gultā, to pamet.

Gultas arī uzlabo darba plūsmas efektivitāti (piemēram, automātiski 
mēra pacienta svaru, ietaupot māsām vienu darbību un atbrīvo to laiku 
svarīgākiem uzdevumiem) un samazina izgulējumu un infekciju risku. 

Izvērtējot šos ieguvumus pēc iepriekš noteiktiem, uz vērtību balstītiem 
piedāvājumu izvēles kritērijiem, centrs iepirka visaptverošu pakalpojumu 
līgumu, kurā bija iekļautas vairāk nekā 800 slimnīcas gultas, matrači, 
robotizēts gultas mazgāšanas risinājums, integrētas digitālās 
monitoringa ierīces, kā arī medicīnisko ierīču ražotāja apņemšanās 
uzlabot šos procesus un rezultātus.

Piemērs:

Erasmus Universitātes 
medicīnas centrs 
Roterdamā, Nīderlandē



1/ Par pacientiem

RAKUS: Mirstības līmenis slimnīcā 5 %

Jelgavas pilsētas slimnīca: risinājums 
telemedicīnai (attālināta saziņa starp 
ārstu un pacientu, dokumentu 
apkalpošana) 

Kādas vērtības Latvijas 
slimnīcas šodien var izmantot 
iepirkumos?



2/ Par ārstiem un personālu

PSKUS: Palielināt medmāsu skaitu uz vienu ārstu

PSKUS: Samazināt ārsta papildu stundu skaitu

Valsts: Vairāk nekā 50% ārstu savā ikdienas praksē 
izmanto datu analīzes un IT rīkus.

Kādas vērtības Latvijas 
slimnīcas šodien var 
izmantot iepirkumos?



3/ Par sabiedrības veselību

2027. gadā 59% jaundzimušo tiek baroti ar krūti līdz 6 
mēnešu vecumam.

14% nāves gadījumu pirmajās 30 dienās slimnīcā pēc 
sirds mazspējas.

Sabiedrības veselības pamatnostādnes Latvijā 2021.-
2027. gadam
Avots: https://likumi.lv/ta/id/332751-sabiedribas-
veselibas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam

Kādas vērtības Latvijas 
slimnīcas šodien var izmantot 
iepirkumos?



o Iepriekšējā konkursa rezultātā tika iegādāti IV katetri, 
kuriem bija lietošanas problēmas. Pacienti sūdzējās par 
sāpēm; liels neveiksmīgu injekciju skaits radīja lielas 
papildu izmaksas.

o Kvalitātes kritēriji: zems sāpju līmenis, par ko ziņo 
pacienti, lietošanas vienkāršība un aprūpes personāla 
uztvertā drošība. 

o Sāpju vērtējums: piedāvājums ietvēra divu mēnešu 
novērtēšanas periodu, pacienti un aprūpes personāls 
novērtēja produktus pēc to dažādos apstākļos.

o Rezultāts: neuzvarēja zemākās cenas piedāvājums. 
Konkurenti pārsūdzēja līguma tiesību piešķiršanu, jo 
vērtēšana bija subjektīva, bet konkurss galu galā tika 
atzīts par tiesisku.

Piemērs:

Helseforetakenes
Innkjøpsservice AS, 
uzņēmums, kas pieder 
četrām reģionālajām 
veselības iestādēm 
Norvēģijā, lai koordinētu 
publiskos iepirkumus

IV Katetri valsts slimnīcām, 
2011. gads



Iepirkumu speciālistu komandas loma

Komandas loma no kaulēšanās 
attīstās par stratēģiskas vadības rīku.

Tirgus izpēte ir galvenā panākumu 
atslēga.

Komanda veicina sadarbību starp 
slimnīcas struktūrvienībām. 

Komanda koordinē iepirkuma 
rezultātu novērtēšanu - t.i., tā 
vērtīgumu.



o Uzsāktas konsultācijas par:

• Visu nepieciešamo iekārtu projektēšanu, 
būvniecību un aprīkošanu

• Vidējas enerģijas (16-24 MeV) ciklotrona un 
citu nepieciešamo iekārtu piegādi un 
uzstādīšanu

• Vidējas enerģijas (16-24 MeV) ciklotrona un 
citu nepieciešamo iekārtu uzturēšanas 
izmaksām uz 5 gadiem.

• Personāla apmācību ciklotrona infrastruktūras 
izmantošanā.

o Slimnīca lūdza nozares pārstāvjus norādīt 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
novērtēšanas kritērijus, kurus tie ieteiktu izmantot 
plānotajā iepirkumā.

Piemērs:

Lietuvas Veselības 
zinātņu universitātes 
slimnīca Kauno Klinikos.

Vidējas enerģijas 
ciklotrona un tā 
infrastruktūras attīstība 
(piedāvājuma Nr. 432071) 

~ 15,3 miljoni EUR.



Kā saskaņot iepirkumu 
procesu ar vērtībām?

Izvēlieties efektīvāko iepirkuma 
procedūru un palieliniet 
piedāvājumu skaitu

Gudri izmantojiet saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu

Ieviesiet apmaksu par konkrētu 
rādītāju sasniegšanu



• Atklāts konkurss

• Slēgts konkurss

• Sarunu procedūra

Kura iepirkuma procedūra ir 
visefektīvākā protēžu piegādēm un 
atbalsta pakalpojumiem?



Ne vairāk kā

Cik daudzos veselības aprūpes konkursos 
Latvijā ir tikai viens pretendents?



Kritēriji, kurus slimnīca izmanto, lai 
izvērtētu piedāvājumu un piešķirtu 
līguma slēgšanas tiesības

Kas ir saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums?

Saimnieciski 
visizdevīgākais 
piedāvājums

Tikai cena Dzīves cikla izmaksas Labākā cenas un 
kvalitātes  attiecība



Slimnīcai jāpārzina tirgus un jānodrošina konkurence,

Kritērijus izvēlas, pamatojoties uz pamatotu vajadzību, 
un jānodrošina efektīva konkurence.

Kritēriji jāizstrādā tā, lai: 

• pretendentu sniegto informāciju varētu efektīvi 
pārbaudīt un novērtēt, cik lielā mērā piedāvājumi 
atbilst piešķiršanas kritērijiem.

• tie būtu saistīti ar publiskā iepirkuma līguma 
priekšmetu, ja tie attiecas uz būvdarbiem, piegādēm 
vai pakalpojumiem, kas sniedzami saskaņā ar šo 
līgumu, jebkurā aspektā un jebkurā to dzīves cikla 
posmā.

• būtu pārredzami, samērīgi un saskaņā ar racionālu 
budžeta izlietojumu.

Galvenie 
saimnieciskā 
izdevīguma 
noteikumi



o Tehniskā specifikācija ir obligāta, tā nosaka 
minimālās prasības.

o Saimnieciskais izdevīgums var novērtēt 
citus elementus vai darbības rādītājus, kas 
pārsniedz minimālo

o Saimnieciskais izdevīgums palīdz panākt 
līdzsvaru starp dažādām vēlamajām 
īpašībām. 

Saimnieciskais izdevīgums vai 
tehniskā specifikācija



Kritēriji, kurus slimnīca izmanto, lai 
izvērtētu piedāvājumu un piešķirtu 
līguma slēgšanas tiesības

Kas ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums?

Saimnieciski 
visizdevīgākais 
piedāvājums

Tikai cena Dzīves cikla izmaksas Labākā cenas un 
kvalitātes  attiecība



Izmaksas

Slimnīcas var izvēlēties:

izmaksu veidus un

metodi, kas izmantota šādu izmaksu 
novērtēšanai, izņemot Direktīvu 
2009/33/ES par tīro un energoefektīvo 
autotransporta līdzekļu izmantošanas 
veicināšanu

Labā prakse: Dzīves cikla izmaksu 
aprēķins 



Tiešās izmaksas Vides izmaksas

• Iegāde - iegādes cena, 
uzstādīšanas izmaksas, 
transporta izmaksas, 
citas

• Izmantošana - elektrība, 
cilvēkstundu izmaksas, 
reaģenti, citi

• Apkope vai 
modernizācija - rezerves 
daļu izmaksas, tehniskās 
apkopes pakalpojumu 
izmaksas

• Likvidēšanas izmaksas 
(piemēram, pārstrāde)

• Izmaksas, kas saistītas ar 
piesārņojošo vielu 
emisiju

• Citi jautājumi



o Slimnīca piedāvāja 3 hipotētiskus brūču aprūpes pacientu anamnēzes 
un lūdza pretendentus aprēķināt katra pacienta kopējās ārstēšanas 
izmaksas, izmantojot pasūtītāja sniegto aprēķinu modeli.

o Šajā modelī pasūtītājs lūdza norādīt 

o brūču aprūpes 

o pārsēju vienības izmaksas, 

o pārsēju maiņas reižu skaitu, 

o personāla izmaksas par pārsēju nomaiņai pavadīto laiku (tika 
sniegtas medmāsas stundas likmes), 

o transportēšanas izmaksas uz un no pacientu mājām, 

o sagaidāmo atklāto vai novērsto komplikāciju līmeni un biežumu.

o Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķīra par zemākām kopējām 
aprūpes izmaksām un brūču aprūpes metožu pierādīšanu ar 
klīniskiem pētījumiem.

o Iespējamie izmaksu ietaupījumi ir šādi: medmāsas un ārsti var ātrāk 
lietot līdzekli, kas jālieto vai jāatjauno retāk un kas izraisa mazāk 
komplikāciju.

Piemērs:

Stokholmas apgabala 
padome, kas pārvalda 
lielāko daļu pilsētas 
slimnīcu

Brūču kopšanas līdzekļi, 
2012. gads



Kritēriji, kurus slimnīca izmanto, lai 
izvērtētu piedāvājumu un piešķirtu 
līguma slēgšanas tiesības

Kas ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums?

Saimnieciski 
visizdevīgākais 

piedāvājums

Tikai cena Dzīves cikla izmaksas Labākā cenas un 
kvalitātes  attiecība

Kvalitātes kritēriji Cena

FiksētaVariē, balstoties uz 
rezultātu



Labākā cenas un kvalitātes attiecība = izmaksas + vērtība

Kvalitātes kritērijos var ietvert dažādus aspektus:

iegādātā produkta tehniskās un funkcionālās priekšrocības;

estētiskās īpašības;

inovatīvos risinājumus;

produkta piegādes nosacījumus, piemēram, piegādes datumu, piegādes procesu un piegādes periodu
vai pabeigšanas periodu;

aspektus, kas saistīti ar pēcpārdošanas apkalpošanu un tehnisko palīdzību;

vides aspektus, piemēram, uzņēmuma energoefektivitāti, atkritumus, piesārņojumu, dabas resursu
saglabāšanu;

sociālos aspektus, piemēram, uzņēmuma dalība sociālajās programmās, personu ar invaliditāti
iesaistīšana;

līguma izpildei norīkotā personāla kvalifikāciju un pieredzi, ja norīkotā personāla kvalitāte var būtiski
ietekmēt līguma izpildes līmeni;

godīgus tirdzniecības nosacījumus, tostarp godīgu algu, kas izmaksāta darbiniekiem.



Iepirkumā pasūtītājs noteica šādus kvalitātes kritērijus:

1. Tehniskā atbalsta un implantācijas atbalsta reakcijas laiks (50%)

a) reakcijas laiks (kas nozīmē laiku, kas nepieciešams, lai ražotāja apmācīts 
speciālists pēc izsaukuma saņemšanas nonāk slimnīcā) darba dienās no plkst. 8 
līdz 16 nepārsniedz 4 stundas

b) elektrodu esamība ar 2 mm attālumu starp galu un ķēdes kontaktu, lai novērstu 
attālināti dzirdamo signālu no kambara (10%)

c) Implantētā defibrilatora pievadītā šoka enerģija vismaz 40 džoulu (10%).

d) zemsprieguma un augstsprieguma ierīču telemetriskās kontroles brīdinājumi tiek 
nosūtīti pilnīgi automātiski un bez pacienta iejaukšanās (10%)

2. Iespēja ieprogrammēt citu bāzes frekvenci un citu AMS frekvenci vai tā saukto 
kambara pulsa frekvenci, kas ir atsevišķa programmēšanas iespēja automātiskā 
režīma pārslēgšanas laikā (7%)

3. Asinsvadu slimību diagnostika un tendences slimnīcās (7%)

4. Zemsprieguma ierīces intrakardiālās elektrogrammas ieraksta vismaz 9 minūtes un 
augstsprieguma ierīces tās ieraksta vismaz 35 minūtes (3%)

5. Augstsprieguma vads, kas ievietots caur 7F vai mazāku ievietošanas ierīci (3%)

Pamatnolīguma apjoms tika sadalīts starp izraudzītajiem pretendentiem, pamatojoties uz 
konkrēto tehnoloģiju. Ja zemākās piedāvājumu kombinācijas kopējā summa (bez PVN) 
pārsniedz 6 300 000 EUR, līgumslēdzējs var atzīt konkursa procedūru par spēkā neesošu.

Piemērs:

Ziemeļigaunijas 
medicīnas centra fonds,
Igaunija

Sirds stimulācijas ierīces, 
2018.-2019. gads

6 300 000 EUR



Kvalitātes kritēriji: 

• Ķirurgu specifiskās vēlmes, piemēram, 
taktilās un lietošanas īpašības.

• Kvalitatīvais novērtējums ietvēra aklo 
testu un ķirurgu grupas veikto šuvju 
klasificēšanu.

Ieguvumi un izmaksu samazinājumi ietvēra:

• ķirurgi var šūt ātrāk un precīzāk

• mazāk infekciju, komplikāciju un rētu

Piemērs:

Klinikum Herford, Vācija

Šuvju materiāls

6 300 000 EUR



Dariet Nedariet

Kādas ir slimnīcas vērtības?

Kādas vērtības var saskaņot ar 
gaidāmajām iepirkuma 
vajadzībām?

Veiciet iepriekšējas tirgus 
izpētes:

• Konsultējieties ar ekspertiem/ 
un iestādēm 

• Konsultējieties ar tirgus 
dalībniekiem (pretendentiem)

Koncentrējaties uz labo praksi:

• Izmantojiet citu slimnīcu 
zinātību

• Jautājiet nozares asociācijām

• Sekojiet MedTech Europe

• Jautājiet AmCham

• Nekopējiet esošo produktu 
tehniskās specifikācijas un 
nepievienojiet "vai līdzvērtīgs"

• Nemēģiniet tehniski novērtēt 
konkurējošas tehnoloģijas

• Nesludiniet atklātu konkursu par 
patentētu tehnoloģiju

• Nemaksājiet tikai tāpēc, ka 
ierīce ir piegādāta, ja iepirkāt 
saimniecisku izdevīgumu jeb 
vērtības



Labprāt atbildēšu uz 
Jūsu jautājumiem
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o MedTech Europe ir izstrādājuši ietvaru vērtībā balstītiem iepirkumiem, kurā apkopota labā 
prakse no dažādu veselības aprūpē ieinteresēto personu viedokļa. Lai īstenotu šo sistēmu, ir 
izstrādāts Excel rīks un tam pievienotās vadlīnijas, ņemot vērā plašākus pacientu, 
organizācijas un sabiedrības rezultātus konkursa procesos. 

o Rīks ietver detalizētu kritēriju izvēlni, no kuriem izvēlēties, un līgumslēdzējas iestādes to var 
viegli pielāgot piedāvājumu novērtēšanai. Iepirkuma organizācijas Spānijā, Francijā, 
Norvēģijā, Beļģijā, Somijā un Apvienotajā Karalistē uzsāk pilotprojektus un mācību projektus.

o Pirmais mācību projekts, ko īstenoja universitātes slimnīca "Hospital Clínic Barcelona", tika 
uzsākts 2017. gada aprīlī, ar mērķi gūt pieredzi vērtībās balstītu iepirkumu praktiskajā 
piemērošanā un pārbaudīt izstrādāto rīku un vadlīnijas  saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijiem. Projekts ietver dažāda veida tehnoloģijas: liela apjoma (piemēram, 
autiņbiksītes un autiņi) un augsti specializētas (Transhospitālā aortas vārstuļa implantācija). 
Gadu ilgie projekti noslēdzās 2018. gada martā.

http://www.vbpcommunity.eu/

Vairāk par MedTech iniciatīvu
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sorainen.com

Katrīne Pļaviņa-Mika
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+371 26 164 110


