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LĪGUMS Nr.MAR/2016/62 
Par Iepirkuma 1.daļu “Līdzekļu izgulējumu profilaksei piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam”; 

Par Iepirkuma 4. daļu “Pacientu pieturēšanas un fiksācijas līdzekļu piegāde Madonas novada 

Mārcienas pansionātam”; 

Par Iepirkuma 5. daļu “Vannas un tualetes palīglīdzekļu piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam”; 

Par Iepirkuma 6. daļu “Pacientu personīgas higiēnas palīglīdzekļu piegāde Madonas novada 

Mārcienas pansionātam”; 

Par Iepirkuma 7. daļu “Skābekļa koncentratora piegāde Madonas novada Mārcienas pansionātam”; 

Par Iepirkuma 8. daļu “Dažādu preču piegāde Madonas novada Mārcienas pansionātam”. 

 

Madonas novada Mārcienas pagastā 

 

2016.gada 22.novembrī 

 

Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.22.punktu rīkojas 

pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MĀLNIECE, turpmāk saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Slēgta akciju sabiedrība “TEIDA”, kuras vārdā saskaņā ar _________________ rīkojas 

__________________, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2016/42 “Sadzīves preču piegāde Madonas novada 

Mārcienas pansionātam” 1., 4., 5., 6., 7.un 8.daļas, kuras attiecīgi atbilst Līguma daļām, dokumentu 

prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu (turpmāk tekstā – Iepirkums),  

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar 

pielikumiem (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem 

resursiem Madonas novada Mārcienas pansionātam piegādāt preces atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai Iepirkuma 1., 4., 5., 6., 7.un 8.daļā, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši 

Iepirkuma dokumentu prasībām un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā. 

1.2. Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir jāveic 1 (viena) mēneša laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas.  

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena Iepirkuma 1.daļas Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro 3 687,50 (trīs tūkstoši seši simti 

astoņdesmit septiņi euro, 50 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, Iepirkuma laikā 

aritmētiskas kļūdas nav konstatētas. 

2.2. Līgumcena Iepirkuma 4.daļas Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro 342,00 (trīs simti četrdesmit divi euro, 00 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, Iepirkuma laikā aritmētiskas kļūdas nav 

konstatētas. 

2.3. Līgumcena Iepirkuma 5.daļas Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro 1 846,00 (viens tūkstotis astoņi simti 

četrdesmit seši euro, 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, Iepirkuma laikā 

aritmētiskas kļūdas nav konstatētas. 

2.4. Līgumcena Iepirkuma 6.daļas Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro 137,00 (viens simts trīsdesmit septiņi 

euro, 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, Iepirkuma laikā aritmētiskas kļūdas nav 

konstatētas. 
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2.5. Līgumcena Iepirkuma 7.daļas Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro 509,50 (pieci simti deviņi euro, 50 centi)  

bez pievienotās vērtības nodokļa, Iepirkuma laikā aritmētiskas kļūdas nav konstatētas. 

2.6. Līgumcena Iepirkuma 8.daļas Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro 7 578,50 (septiņi tūkstoši pieci simti 

septiņdesmit astoņi euro, 50 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, Iepirkuma laikā 

aritmētiskas kļūdas nav konstatētas un Preču daudzums nav samazināts. 

2.7. Visu Līgumā iekļauto Iepirkuma daļu kopējā līgumcena (Līguma 2.1.līdz 

2.6.punkts) ir euro 14 100,50 (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro, 50 centi)  bez 

pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.8. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši:  

2.8.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 

rēķinu pēc Darbu pabeigšanas. 

2.8.2. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda 

attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs 

iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

2.8.3. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.9. Ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu 

pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem 

trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti 

un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.10. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja 

kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem cena nav atsevišķi norādīta, tad šī darba izmaksas 

ir iekļautas citu darbu cenās. 

2.11. Līgumcena ir pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu un tajā ir iekļauti materiālu, darbu, 

mehānismu, un citi Darbu izpildei pieskaitāmie izdevumi. Līguma izpildes laikā radies 

sadārdzinājums, kurš Izpildītājam bija jāparedz līgumcenā, netiek atlīdzināts. 

2.12. Līgumcena var tikt mainīta tikai gadījumā, kad Pasūtītājam ir vajadzība grozīt 

daudzumu. Tādā gadījumā līgumcena tiek aprēķināta atbilstoši piedāvājumā norādītajām 

vienības cenām un faktiski pieņemto Preču daudzumam. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā 

apmērā un kārtībā. 

3.2. Pasūtītājs apņems nekavējoties sniegt visu Darbu izpildei nepieciešamo informāciju, 

kura no viņa ir atkarīga. 

3.3. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un 

priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.  

4.2. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt pietiekamus materiālos 

un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam. 

4.3. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes laikā un garantijas termiņā savlaicīgi veikt visu 

rakstiski pamatoto defektu novēršanu, nodrošinot garantijas remontu vai apmainot defekta 

preci pret jaunu. 

4.4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

4.5. Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos 

aktus, kas attiecas uz kvalitātes un drošības prasībām piegādājamām precēm un Līguma 
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Darbu izpildi. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā 

sakarībā, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

4.6. Ja Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats Pasūtītājam ir 

pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

4.7. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto 

izpilddokumentāciju, sertifikātus, ekspluatācijas deklarācijas, lietošanas instrukcijas, kā arī 

piegādāto preču garantiju apliecinošos dokumentus. Ražotāja noteiktajām lietošanas un 

citām instrukcijām, kuras nav latviešu valodā, ir jābūt pievienotam arī to tulkojumam 

latviešu valodā. 

5. GARANTIJAS 

5.1. Garantijas laiks Izpildītāja piegādātajām precēm, ir atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

noteiktajam un tas sākas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.  

5.2. Gadījumā, ja garantijas laikā piegādātajai precei tiks atklātas nepilnības, neatbilstība vai 

slēpti defekti, tiek sastādīts defektu akts, ar kuru Izpildītājs ir informēts par defektiem. 

Izpildītājs defektu aktā norādītajā vai citā termiņā, Pusēm rakstiski vienojoties, par saviem 

līdzekļiem novērš defektus, piegādājot preci attiecīgajā vietā. 

5.3. Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju uz defektu akta sastādīšanu vismaz 5 (piecas) darba 

dienas iepriekš. Ja Izpildītājs neierodas, pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu un 

nosūta to Izpildītājam.  

5.4. Pēc Defektu novēršanas Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst garantijas laikā konstatētos defektus un par to rakstiski ir 

paziņojis Pasūtītājam vai, ja Izpildītājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad 

Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu 

novēršanas izdevumus atgūst no Izpildītāja, piestādot rēķinu, kas Izpildītājam ir jāapmaksā 

rēķinā norādītajā termiņā. 

5.6. Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos 

Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja dēļ, neievērojot preces lietošanā 

lietošanas noteikumus, kā rezultātā ir radies konkrētais defekts. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina 

otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu 

pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu 

saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais piegādes termiņš, Izpildītājs 

maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru 

nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs 

līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas. 

6.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet 

kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

6.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse 

nepienācīgi pilda Darbus vai neievēro Tehniskās specifikācijas prasības, vai kādu Līgumā 

noteikto saistību, un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto 

pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski 

vienojušās. Līguma laušanas gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju 

norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas 

brīdi. 

6.6. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija 

jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas 
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ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. 

Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma 

summas izmaiņām, vai citiem ar sekmīgai Līguma izpildei pamatotiem Līguma 

grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

6.7. Grozījumus var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likumu. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja 

minētā izpilde vai izpildes kavēšana ir saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši 

ietekmēja Darbu izpildi. 

7.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski 

jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu 

iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie 

apstākļi. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, tad Puses ir 

tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, kas saistīts ar Līgumu, tiek 

izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja ir izpildītas visas Tehniskajā specifikācijā norādītās 

prasības. 

9.2. Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. 

Grozījumu vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Izpildītāja ierosinājumu, 

ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma 

dokumentos noteiktās prasības.  

9.3. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma izpildi. 

Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

9.4.  Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

līguma izpildi: 

Izpildītāja atbildīgā persona par 

līguma izpildi: 

Madonas novada Mārcienas pansionāta 

vadītāja Dace ZEILE 

 

 

Tālrunis: +37129638253 Tālrunis:  
e-pasts: marcienaspansionats@madona.lv  e-pasts:   

9.5. Par tiem Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, 

savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas. 

9.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā 

atrunāto saistību izpildei. 

9.7. Visas Līguma izmaiņas, papildinājumi, grozījumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti 

rakstiski un tos parakstījušas abu Pušu paraksttiesīgās personas. 

9.8. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

9.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

9.10. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un 

izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības 

to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm. 

mailto:marcienaspansionats@madona.lv
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9.11. Līgums ir sagatavots uz 5 (piecām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no 

tiem viens ir pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks. 

9.12. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

10. LĪGUMA PIELIKUMI 

10.1. Līguma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija Iepirkuma 1., 4., 5., 6., 7. un 8.daļā (uz 

12 (divpadsmit) lappusēm); 

10.2. Līguma pielikums Nr.2 – Sarakste Iepirkuma laikā (uz 3 (trīs) lapām); 

10.3. Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā (kopija, Līgumam tiek 

pievienots atsevišķi, uz 58 (piecdesmit astoņām lapām). 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Madonas novada Mārcienas pagasta Amats 

pārvaldes vadītāja   

 

 

 

 

 

_________________________I.Mālniece _______________________V.Uzvārds 

PASŪTĪTĀJS 

Madonas novada 

Mārcienas pagasta pārvalde 

Reģistrācijas Nr. 90000054695 

Adrese: Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas 

pagasts, Madonas novads, LV-4852 

Konts Nr.  

Banka:  

SWIFT kods:  

IZPILDĪTĀJS 

Slēgta akciju sabiedrība 

 “TEIDA” 

Reģistrācijas Nr. 134310131 

Adrese: Podžiu iel. 4-1, 

LT-44288 Kauņa, Lietuva 

Konts Nr.   

Banka:   

SWIFT kods:  
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Līguma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Iepirkuma 1.daļai 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Līguma daļa “Līdzekļu izgulējumu profilaksei piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam” 

 
Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

1.  Visām precēm ir jābūt jaunām, nelietotām.   

2.  Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai ikdienas aprūpē. 

3.  

Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

norādītajiem lielumiem (izmērs, tilpums), pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu 

procentu) diapazonā. 

4.  

Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts 

institūciju obligātās prasības, kas attiecas uz to lietošanu pansionātā. Precēm ir jāatbilst 

Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām un standartiem. 

5.  

Visām precēm ir vismaz 2 (divu) gadu garantija, ja Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai 

precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs ir devis garāku garantijas termiņu 

nekā tehniskajā specifikācijā prasīts, tad spēkā ir ražotāja dotais garantijas termiņš. 

6.  

Līguma izpildē ir pieļaujama Iepirkuma piedāvājumā norādītās konkrētās preces aizstāšana, 

piemēram, gadījumā, ja šādu preci vairs neražo, ar citu Tehniskās specifikācijas prasībām 

atbilstošu Preci, ja tas ir iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats1 

Dau- 

dzums 

gab. 

Speciālās prasības Precēm 

1.  

Porolona matracis 

izgulējumu profilaksei un 

ārstēšanai  

3 

Matracis izgatavots no augstas kvalitātes putu 

poliuretāna 50 kg/m3. 

Pārvalka audums izgatavots no 100% poliestera, 

kas pārklāts ar 100% poliuretāna slāni, 

necaurlaidīga šķidrumiem , gaisa caurlaidīgs, ar 

rāvējslēdzēju, ar drošības maliņu, kas neļauj 

šķidrumiem  iekļūt matracī rāvējslēdzēja vietā. 

Ieteicamais lietotāja svars 0-140kg. 

Iespējamie izmēri 200/210cm, platums 

80/85/90/105/120 augstums 14 cm. 

Pārvalks mazgājams veļas mašīnā  95°C, žāvējams 

žāvētājā. Iespējams dezinficēt ar dezinfekcijas 

līdzekļiem, kuru sastāvā ir spirts. Atzīmēts ar CE 

zīmi un atbilst ES 93/42/EEB direktīvas prasībām 

medicīnas ierīcēm. Garantija 3 gadi 

2.  

Pretizgulējumu matracis ar 

ūdensnecaurlaidīgu 

pārvalku. 

 

2 

Materiāls - rievots poliuretāna matracis profilēts no 

abām pusēm. 

Izm: Biezums: 15cm  Izmēri: 199 x90 cm  Slodzei 

līdz: 213kg. 
(grozīts ar iepirkumu komisijas sarakstes vēstuli Nr.1 no 25.10.2016.) 

3.  

Pretizgulējumu matracis  ar 

kompresoru 
3 

Pretizgulējumu matracis ar kompresoru. Matrača 

izmēri: 200x87x10 cm. Maks.pieļ.slodze:150kg. 

Barošana: 230V 50 Hz; Spiediens: 50-105mmHg; 

Gaisa plūsma: 5-6 l / min; Cikla laiks:6min; 

                                                 
1 Preces vizuālais izskats ir orientējošs un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās 

specifikācijās rakstītās prasības. 
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Barošana kabeļa garums: 3 m; Kompresora 

izmēri:25x13x9, 5h cm. Kompresora svars - 1,6 kg. 

4.  

Pozicionēšanas spilvens 

kājām 

 

20 

Pozicionēšanas spilvens. Izgatavots no porolona. 

Pārvalks ir izgatavots no flaneļa  ar rāvējslēdzēju, 

drīkst mazgāt.  Izmērs: 26 x 21 x 16 cm. 

5.  

Pozicionēšanas veltnis  

6 

Veltnis putu. Ar noņemamu kokvilnas pārvalku,  

flaneļa  ar rāvējslēdzēju, drīkst mazgāt. Veltņa 

garums 40 cm, 15 cm diametrs. Izgatavots no 

poliuretāna putām ar blīvumu 35 kg / m3. 

6.  

Pozicionēšanas veltnis  

8 

Veltnis putu. Ar noņemamu kokvilnas pārvalku, ar 

rāvējslēdzēju, drīkst mazgāt. Veltņa garums 65 cm, 

15 cm diametrs. Izgatavots no poliuretāna putām ar 

blīvumu 35 kg / m3 

7.  

Pozicionēšanas pusveltnis  

 

8 

Pusveltnis putu. Ar noņemamu kokvilnas pārvalku, 

ar rāvējslēdzēju, drīkst mazgāt. Izmērs: 

50x25x12.5cm. Izgatavots no poliuretāna putām. 

 

8.  

Gredzenveida spilvens no 

viscoelastic materiāla 

21 

Apaļš spilvens paredzēts pozicionēšanai, sēdēšanai 

vai izgulējumu profilaksei. Izgatavots no viskozes 

un elastāna. 45 cm diametrā. To var mazgāt 30 ° C. 

Ar noņemamu frotē auduma pārvalku (var mazgāt 

90 ° C temperatūrā). 

9.  

Papēža un elkoņu 

aizsardzība 

 

10 

Virsmateriāls: arējā puse - neilona. Pildījums - 

silikona šķiedras. Elpojošs. Viens universāls 

izmērs, regulējams ar diviem stiprinājumiem ar 

līplentēm. Materiāls antibakteriāls un antialerģisks. 

Var mazgāt pie 35 ° C. 

10.  

Papēža aizsardzība- kurpe 

izgulējumu profilaksei  

 

4 

Kurpes forma, ar atvērtu papēža daļu, lai novērstu 

spiedienu un kontrolētu papēža atrašanas stāvokli. 

Īpašās līplentes ne tikai fiksē kurpi, bet arī saglabā 

pareizo pozīciju 90 ° uz kājām. Iekšpuse ir 

izgatavota no īpaša pretslīdes materiāla. Kurpe ērta 

un mīksta.  

 

11.  

Papēžu aizsargi 

 

8 

Paredzēts, lai pasargātu pacienta papēžus no 

izgulējumu izveidošanās. 

Porolona gredzens ar izgriezumu, izgatavots no 

augstas kvalitātes viskoelastīga porolona, platums: 

15 cm. 

Pārvalks izgatavots no poliestera, kas laminēts ar 

poliuretāna plēvi, ar rāvējslēdzēju un līpklipšiem. 

Izmērs M, paredzēts aptuveni 86-95 cm garuma 

kājai, diametrs aptuveni 25 cm. 

Mazgājams veļas mašīnā, var mazgāt 95°C, var 

žāvēt mehāniski (veļas žāvētājā) un dezinficēt ar 

spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem. 

CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas 

prasībām medicīnas ierīcēm. 

12.  Kakla spilvens 10 Spilvens paredzēts pacienta ķermeņa stāvokļa 
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maiņai, lai izvairītos no izgulējumiem.  

Spilvena pildījums no porolona (50%) un poliestera 

šķiedras (50%). Šķidrumu necaurlaidīgs pārvalks. 

Produktu var mazgāt veļas mašīnā 95°C, žāvēt 

žāvētājā līdz100°C. Šķidrumu necaurlaidīgais 

pārvalks mazgājams veļas mazgājamajā mašīnā 

95°C un ir dezinficējams ar spirtu saturošiem 

dezinfekcijas līdzekļiem.   

CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas 

prasībām medicīnas ierīcēm. 

13.  

Ķīļveida spilvens kājām  

 

10 

Paredzēts guļošu pacienta pozicionēšanai: Izmēri: 

platums - 57 cm, garums - 86,5 cm, augstums - 11,5 

cm. Svars - 1,5 kg. Ar noņemamu pārvalku. 

Pārvalks ir izgatavots no poliuretāna ar 

rāvējslēdzēju, mazgājams 80 ° C. 

14.  

Curera vai ekvivalents 

spilvens pozicionēšanai 

 10 

Paredzēts pacientu pozicionēšanai, lai izvairītos no 

izgulējumu izveidošanās. Pacientu grozīšanai uz 

sāniem. Spilvens ir izgatavots no porolona, tam ir 

šķidrumu necaurlaidīgs, gaisa caurlaidīgs pārvalks. 

Pārvalks ir izgatavots no poliestera, laminēts ar 

poliuretāna plēvi, tam ir U formas rāvējslēdzējs. 

Izmēri: 70x26x15/5 cm. 

Pārvalku var mazgāt veļas mašīnā 95°C, žāvēt 

žāvētājā, dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem. 

CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas 

prasībām medicīnas ierīcēm.  
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Līguma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Iepirkuma 4.daļai 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Līguma daļa “Pacientu pieturēšanas un fiksācijas līdzekļu piegāde Madonas novada 

Mārcienas pansionātam” 

 
Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

1.  Visām sadzīves precēm (turpmāk tekstā – preces) ir jābūt jaunām, nelietotām.   

2.  Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai ikdienas aprūpē. 

3.  

Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

norādītajiem lielumiem (izmērs, tilpums), pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu 

procentu) diapazonā. 

4.  

Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts 

institūciju obligātās prasības, kas attiecas uz to lietošanu pansionātā. Precēm ir jāatbilst 

Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām un standartiem. 

5.  

Visām precēm ir vismaz 2 (divu) gadu garantija, ja Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai 

precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs ir devis garāku garantijas termiņu 

nekā tehniskajā specifikācijā prasīts, tad spēkā ir ražotāja dotais garantijas termiņš. 

6.  

Līguma izpildē ir pieļaujama Iepirkuma piedāvājumā norādītās konkrētās preces aizstāšana, 

piemēram, gadījumā, ja šādu preci vairs neražo, ar citu Tehniskās specifikācijas prasībām 

atbilstošu Preci, ja tas ir iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats2 

Dau- 

dzums 

gab. 

Speciālās prasības Precēm 

1.  

Vidukļa pieturēšanas siksna 

ar aizdari priekšā 

10 

Divi izmēri : 0 un 1. 

Izmērs 0: jostai, garums - 40 cm, augstums - 12 cm, 

kopējais garums - 1,50 m. 

Izmērs 1: jostai, garums - 56 cm, augstums – 16,5 

cm kopējais garums - 1,50 m. 

2.  

Vidukļa pieturēšanas siksna 

ar iegurņu siksnu 

10 

Divi izmēri: 0 un 1. 

Izmērs 0: jostai, garums - 40 cm, augstums - 12 cm, 

kopējais garums - 1,50 m. 

Izmērs 1: jostai, garums - 56 cm, augstums – 16,5 

cm kopējais garums - 1,50 m. 

3.  

Vidukļa pieturēšanas siksna 

- veste ar iegurņu siksnu 

5 

Divi izmēri: 0 un 1. 

Izmērs 0: jostai, garums - 40 cm, augstums - 12 cm, 

kopējais garums - 1,50 m. 

Izmērs 1: jostai, garums - 56 cm, augstums – 16,5 

cm kopējais garums - 1,50 m. 

 

                                                 
2 Preces vizuālais izskats ir orientējošs un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās 

specifikācijās rakstītās prasības. 
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Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Iepirkuma 5.daļai 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Līguma daļa “Vannas un tualetes palīglīdzekļu piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam” 

 
Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

1.  Visām sadzīves precēm (turpmāk tekstā – preces) ir jābūt jaunām, nelietotām.   

2.  Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai ikdienas aprūpē. 

3.  

Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

norādītajiem lielumiem (izmērs, tilpums), pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu 

procentu) diapazonā. 

4.  

Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts 

institūciju obligātās prasības, kas attiecas uz to lietošanu pansionātā. Precēm ir jāatbilst 

Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām un standartiem. 

5.  

Visām precēm ir vismaz 2 (divu) gadu garantija, ja Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai 

precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs ir devis garāku garantijas termiņu 

nekā tehniskajā specifikācijā prasīts, tad spēkā ir ražotāja dotais garantijas termiņš. 

6.  

Līguma izpildē ir pieļaujama Iepirkuma piedāvājumā norādītās konkrētās preces aizstāšana, 

piemēram, gadījumā, ja šādu preci vairs neražo, ar citu Tehniskās specifikācijas prasībām 

atbilstošu Preci, ja tas ir iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats3 

Dau- 

dzums 

gab. 

Speciālās prasības Precēm 

1.  

Paaugstināts tualetes 

sēdeklis  

 

25 

Izturīgs, paaugstināts tualetes sēdeklis, kas atbilst 

visām standarta WC. Uz 4 regulējamiem turētājiem, 

viegli un ātri un droši fiksēti uz tualetes poda. 

Maksimālā slodze - 185 kg. 

2.  

Dušas krēsls  

 

2 

Dušas krēsls atvieglo higiēnas aktivitātes veikšanu 

personām ar pārvietošanās traucējumiem. 

Sēdvirsma veidota no plastmasas materiāla. 

Muguras balstu un roku balstu iespējams  noņemt. 

Roku balsti nav izvirzīti ārpus kāju atbalsta 

laukuma. Atbalsta kājas aprīkotas ar piesūcekņiem. 

Regulējams krēsla augstums. Sēdekļa augstums ir 

regulējams ik 2,5 cm: no 42,5 līdz 57,5 cm. 

Kopējais krēsla platums (kopējais izmērs) – 57,5 

cm. Maksimālā slodze - 160 kg . 

3.  

Rokturis vannas malai 

 

1 

Rokturis novietojams uz vannas malas.  

Piemērots dažādām vannām.  

Platums: 18 cm.  

Garums: 23 cm.  

Augstums: 48 cm.  

Maksimālā slodze: 113 kg.  

CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas 

prasībām medicīnas ierīcēm 

4.  
Piepūšams riņķis ar diviem 

gredzeniem  
3 

Izgatavots no bieza vinila, piepūšams, divi gredzeni 

ar atveri kaklam. Komplektā - ūdens caurule un 

                                                 
3 Preces vizuālais izskats ir orientējošs un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās 

specifikācijās rakstītās prasības. 



11 
Iepirkuma “Sadzīves preču piegāde Madonas novada Mārcienas pansionātam” līgums. 

 

 

skava ar kuru saspiež cauruli. Izmērs: 60 x 50 cm. 

5.  

Paklājs vannā 

2 

Izgatavots no gumijas, neslīdošu virsmu. Paklāja 

vienā pusē iestrādāti daudz piesūcekņi. Izmērs: 41 x 

81 cm. Biezums - 1 cm.  

6.  

Tualetes krēsls bez riteņiem 

 

15 

Sēdekļa pārsegs un muguras atbalsts no ādas 

imitācijas; roku balstu virspuse - no plastmasas. 

Pods ir apaļas formas, stiprināms zem sēdvirsmas, 

hermētiski noslēgts (ar vāku). Krāsots tērauda 

rāmis. 

Sēdekļa izmērs 44 x 40 cm. Sēdekļa augstums - 48 

cm. Attālums starp roku balstiem - 51 cm. Kopējais 

krēsls platums ( kopējais izmērs ) -61 cm. Svars - 8 

kg. Maksimālā slodze - 130 kg. 

7.  

Dušas - tualetes ratiņi 

 

1 

Dušas ratiņus var izmantot arī kā tualetes 

ratiņkrēslu. Stabils nerūsējošā tērauda rāmis. 

Pneimatiskais cilindrs ratiņiem regulējams sēdeklis 

slīpuma leņķis. sēdeklis ar higiēnisku  iedobi. 

Sēdvirsma veidota no materiāla, kurš viegli tīrāms. 

Sēdekļa daļas Izmērs: 50 x 45 cm. Sēdekļa 

augstums ir regulējams, 3 augstumu posmi ik pa 5 

cm, no 51 - 61 cm. Kopējais Ratiņkrēslu platums 

(kopējais izmērs ) – 59,5 cm. Maksimālā slodze - 

150 kg. 
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Līguma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Iepirkuma 6.daļai 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Līguma daļa “Pacientu personīgā higiēnas palīglīdzekļu piegāde Madonas novada 

Mārcienas pansionātam” 

 
Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

1.  Visām sadzīves precēm (turpmāk tekstā – preces) ir jābūt jaunām, nelietotām.   

2.  Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai ikdienas aprūpē. 

3.  

Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

norādītajiem lielumiem (izmērs, tilpums), pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu 

procentu) diapazonā. 

4.  

Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts 

institūciju obligātās prasības, kas attiecas uz to lietošanu pansionātā. Precēm ir jāatbilst 

Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām un standartiem. 

5.  

Visām precēm ir vismaz 2 (divu) gadu garantija, ja Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai 

precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs ir devis garāku garantijas termiņu 

nekā tehniskajā specifikācijā prasīts, tad spēkā ir ražotāja dotais garantijas termiņš. 

6.  

Līguma izpildē ir pieļaujama Iepirkuma piedāvājumā norādītās konkrētās preces aizstāšana, 

piemēram, gadījumā, ja šādu preci vairs neražo, ar citu Tehniskās specifikācijas prasībām 

atbilstošu Preci, ja tas ir iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats4 

Dau- 

dzums 

gab. 

Speciālās prasības Precēm 

1.  

Šampūna cepure galvas 

mazgāšanai bez ūdens 
5 

Samitrināta mitrā cepure ar šampūnu un balzamu. 

Bez krāsvielām un smaržvielām, pH neitrāls. Ērti 

lietojama, atrodoties gultā, jo nav jāizskalo pēc 

lietošanas. Paredzēta vienreizējai matu mazgāšanai.  

2.  

Salvetes visa ķermeņa ādas 

tīrīšanai 

12 

Piesātināts ar attīrītu ūdeni, bagātināts ar alveju un 

E vitamīnu, pH neitrāls. Tas uzsūc un novērš 

nepatīkamu smaku, nekairina ādu. Izgatavots no ļoti 

izturīga materiāla, kas neplīst, bet ir ļoti maigs uz 

ādas.  Nav nepieciešama papildus skalošana. 

Piemērots visa ķermeņa tīrīšanai  

3.  

Salvetes starpenes ādu 

tīrīšanai  

10 

Attīra, mitrina un aizsargā ādu no kaitīgās vides 

ietekmes. Satur 3 % dimetikons - minerāleļļu, kas 

pārklāj ādu ar plānu plēvi, un neietekmējot dabisko 

ādas elpošanu rada elastīgu barjeru un aizsargā ādu 

no izžūšanas, sprēgāšanu un kairinājuma. Tās satur 

alvejas ekstraktu un vitamīnu E, uzsūc un novērš 

nepatīkamu smaku, nekairina ādu. Izgatavots no 

celulozes un poliestera,  ir ļoti maigs uz ādas.  

4.  
Nagu knaibles 

2 
Nerūsējošā tērauda knaibles nagu griešanai. 

Garums - 10 cm.  

5.  
Nagu šķēres  ienadžu 

apstrādei 
2 

Kvalitatīvas metāla nagu šķērītes, tērauda. 

6.  

Šķēres kāju pirkstu nagu 

griešanai 
2 

Īpaši rokturi ērti satverams. Garš šķēres rokturis. 

Šķēres asmens ļauj izvēlēties labāku griešanas 

pozīciju. Augšējais asmens nedaudz robots. Asmeņi 

ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Kopējais 

                                                 
4 Preces vizuālais izskats ir orientējošs un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās 

specifikācijās rakstītās prasības. 
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garums - 200 mm. 
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Līguma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Iepirkuma 7.daļai 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Līguma daļa “Skābekļa kondensatora piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam” 

 
Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

1.  Visām sadzīves precēm (turpmāk tekstā – preces) ir jābūt jaunām, nelietotām.   

2.  Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai ikdienas aprūpē. 

3.  

Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

norādītajiem lielumiem (izmērs, tilpums), pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu 

procentu) diapazonā. 

4.  

Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts 

institūciju obligātās prasības, kas attiecas uz to lietošanu pansionātā. Precēm ir jāatbilst 

Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām un standartiem. 

5.  

Visām precēm ir vismaz 2 (divu) gadu garantija, ja Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai 

precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs ir devis garāku garantijas termiņu 

nekā tehniskajā specifikācijā prasīts, tad spēkā ir ražotāja dotais garantijas termiņš. 

6.  

Līguma izpildē ir pieļaujama Iepirkuma piedāvājumā norādītās konkrētās preces aizstāšana, 

piemēram, gadījumā, ja šādu preci vairs neražo, ar citu Tehniskās specifikācijas prasībām 

atbilstošu Preci, ja tas ir iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats5 

Dau- 

dzums 

gab. 

Speciālās prasības Precēm 

1.  

Skābekļa koncentrators  

 

1 

Koncentrators ņem gaisu no apkārtējās vides un 

pārveido skābekli un nevajag saspiestā skābekļa  

balonus. Ir brīdinājuma skaņu un krāsu signāls. 

Integrēts rokturis, lai viegli pārvietotu mājas 

apstākļos, kā arī 4 riteņi ērtai transportēšanai. 

Regulējams skābekļa plūsmas ātrums: 0,5-5 l / min. 

Skābekļa koncentrācija: 87-96 %.  Spiediens: 34,5 

kPa ± 10%. Trokšņa līmenis: < 37 dB ( A).  

Elektroenerģijas patēriņš: 280 W, kad 3 l / min, 

maksimālais - 300 W. Izmēri: platums - 38 cm 

dziļums - 30,5 cm Augstums – 58,5 cm. Svars - 

20,5 kg . Komplektā ietilpst skābekļa maska. 

2.  

Skābekļa maska   

10 

Pieaugušo maska ar 210 cm skābekļa pievades 

vadu. Deguna klipsis un gumijas lenta maskas 

fiksācijai. Drošības vārsts, plūsma 5-10 l/min. 

Caurspīdīga PVC, nesatur lateksu. 

Vienreizlietojama, atsevišķi iepakota. 

3.  
Skābekļa maska 

10 
Pieaugušo, Maska ar 210 cm skābekļa pievades 

vadu. Anatomiski izliektas deguna daļas. 

 

                                                 
5 Preces vizuālais izskats ir orientējošs un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās 

specifikācijās rakstītās prasības. 
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Līguma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Iepirkuma 8.daļai 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Līguma daļa “Dažādu preču piegāde Madonas novada Mārcienas pansionātam” 

 
Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

1.  Visām sadzīves precēm (turpmāk tekstā – preces) ir jābūt jaunām, nelietotām.   

2.  Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai ikdienas aprūpē. 

3.  

Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

norādītajiem lielumiem (izmērs, tilpums), pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu 

procentu) diapazonā, izņemot pozīciju “Guļošu pacientu transportēšanas ratiņi”. 

4.  

Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts 

institūciju obligātās prasības, kas attiecas uz to lietošanu pansionātā. Precēm ir jāatbilst 

Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām un standartiem. 

5.  

Visām precēm ir vismaz 2 (divu) gadu garantija, ja Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai 

precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs ir devis garāku garantijas termiņu 

nekā tehniskajā specifikācijā prasīts, tad spēkā ir ražotāja dotais garantijas termiņš. 

6.  

Līguma izpildē ir pieļaujama Iepirkuma piedāvājumā norādītās konkrētās preces aizstāšana, 

piemēram, gadījumā, ja šādu preci vairs neražo, ar citu Tehniskās specifikācijas prasībām 

atbilstošu Preci, ja tas ir iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats6 

Dau- 

dzums 

gab. 

Speciālās prasības Precēm 

1.  

Koka skapītis  ar izvelkamu 

vai paceļamu galdiņu 

 

20 

Izgatavots no skaidu plāksnes, koka imitācijas. 

Atvilktņu rokturi no metāla, hromēti. 

Četri riteņi, divi no tiem ar bremzēm. Ir 1 atvilktne, 

1 atvērts glabāšanas plaukts (niša) un 1 slēgta 

glabāšanas niša. Skapīša augšējā plāksne ar 

noapaļotiem stūriem. 

2.  

 

Guļošu pacientu 

transportēšanas ratiņi 

 

 
1 

Piemērots pacientu transportēšanai iekštelpās. 

Rāmis izgatavots no tērauda ar polimēra krāsas 

pārklājumu. 

Sānu aizsarg margas izgatavotas no nerūsējoša 

tērauda. Tās var operatīvi nolaist/pacelt, fiksēt 

virsējā stāvoklī. Visas bīdāmās detaļas ir 

izgatavotas no nerūsējošā tērauda. 

Visos gultas stūros ir aizsargi (bamperi), kas novērš 

triecienus pret sienām. Ar 4 riteņu centrālo bremžu 

sistēmu. Riteņu diametrs 150 mm. 

Augstums regulējams ar hidraulisko virzuli un 

pedāli. Ratiņi sastāv no 2 sekcijām: tiem ir 

horizontālais gulēšanas stāvoklis un pussēdus 

stāvoklis (pacelta muguras sekcija). Muguras 

sekcijas regulēšanas leņķis 0 - 70°.  

Ratiņiem ir stumšanas rokturis priekšpusē un 

aizmugurē. Stumšanas rokturi ir izgatavoti no 

nerūsējoša tērauda, tie ir operatīvi 

nolaižami/paceļami, fiksējami augstākajā pozīcijā.  

Ratiņu matracis ir apvilkts ar antistatisku materiālu 

– mākslīgo ādu, kas ir noturīgs pret tīrīšanu un 

dezinfekciju. Krāsa - tumši brūna. 

                                                 
6 Preces vizuālais izskats ir orientējošs un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās 

specifikācijās rakstītās prasības. 
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Maksimālā slodze: 225 kg.   

Ir jānodrošina arī infūzijas statīvs un piektais ritenis 

(mobilitātei).  

Garums: 2150 mm. Platums 730 mm. Augstums 

540-980 mm.  

Tiek pieļauta iespēja piedāvāt ratiņus ar citiem 

izmēriem, bet tādā gadījumā ratiņu izmēri iepriekš 

ir jāsaskaņo ar pasūtītāju, lai nodrošinātu ratiņu 

lietošanas iespējamību (ratiņu izmēri nepārsniedz 

lifta izmērus un glabāšanas vietu). 

Garantija: 2 gadi. 

3.  

Saliekamas nestuves 

 
1 

Izgatavotas no speciāli apstrādāta neilona 

(piesūcināts ar „Vinil” tipa plastmasu), pakļaujas 

dezinfekcijai un tīrīšanai. Ir četri rokturi nešanai. 

Izmēri: 210x54x15cm (augstums). Noslodzei līdz 

200 kg. 

4.  

Viengabala rampa  

 

1 

Viengabala rampa, piemērota invalīdiem ar 

ratiņiem pārbraukt sliekšņus, garums150 cm; 

Virsma pārklāta ar neslidenu materiālu, kas 

nodrošina ilgstošu lietošanu un labu saķeri ar 

ratiņkrēsla riepām. 

5.  

Kombinētie veļas ratiņi  

 

2 

Nerūsējoša tērauda veļas izdalīšanas un savākšanas 

ratiņi. Divi veļas maisu turētāji ar vākiem, trīs 

atvērti, izņemami nerūsējošā tērauda plaukti, viens 

atkritumu maisu turētājs. Vāki atverami ar pedāļu 

palīdzību. 

Atkritumu maisu turētājs aizveras cieši, ir ar 

noņemamu plastmasas pamatni. Atverams ar pedāli. 

Ratiņiem ir četri riteņi 125 mm diametrā, divi riteņi 

ir ar bremzēm, ar gumijas triecienaizsardzību. 

Izmēri: 1670x580x1100H mm. 

Papildus veļas un atkritumu maisi. 

CE marķējums un atbilst direktīvas ES 93/42/EEK 

prasībām par medicīnas ierīcēm.  

6.  

Pacelšanās stends 

 

5 

Pacelšanās stends, stāv pie gultas. Rāmis ir no 

metāla. Izmērs: 170 x 82.5 x 75 cm. Maksimālā 

slodze - 100 kg. 

7.  

Infūzijas statīvs  

2 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda. 5 riteņu pamatne, 

no kuriem 2 ir ar bremzēm. 4 metāla āķi. Stikla 

turētājs ar regulējamu augstumu 

8.  

Portatīvais masāžas galds  

1 

Profesionālais saliekamais masāžas galds  un 

regulējama augstuma kājām. Galdam ir  koka kājas, 

kuru augstumu viegli var mainīt ar koka pogu 

palīdzību. Polsterējums veidots no mīkstām 4cm 

platām putām un pārklāts ar mīkstu audumu un 

vinilu. Komplektā ir soma.  

Garums 192 cm, 220 cm ar galvas balstu;  

Platums 70 cm, 95 cm ar roku balstiem;  

Augstuma regulēšana vismaz no 63 līdz 84 cm;  

Maksimālā celtspēja 250 kg;  

Galvas un roku balsti;  

Elkoņu balsti. 

9.  Germicidālā lampa uz 2 Paredzēta gaisa dezinfekcijai (attīrīšanai vai no 
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statīva ar riteņiem  baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un dažādiem 

mikroorganismiem) medicīniska rakstura telpās, 

sabiedriskās telpās un citās ar paaugstinātu gaisa 

tīrību. Lampas ir sertificētas. Ērti lietojamas un 

viegli tīrāmas. Lampas darba mūžs - līdz 8000 

stundām. Lampas ieslēdzamas no 2 līdz 8 stundām. 

Ierīces izstrādā UV-S izstarojumu 253,7 nm viļņu 

garumā. Šim izstarojumam ir visstiprākās 

baktericīdās īpašības un tas dezaktivē baktērijas, 

vīrusus, pelējumus, sēnes un citus 

mikroorganismus.  

Lampas darbošanās laikā cilvēki neuzturēsies 

telpās. 

Minētās lampas ir paredzēts lietot aptuveni 30 m2 

telpās. 

10.  
Palīgierīce pacelšanai gultā 

(kāpnītes)  
3 

Virvju kāpnes no pieciem koka pakāpieniem. 

Garums - 130 cm. 

11.  

Palīgierīce pacelšanai gultā 

(kāpnītes) 

 

3 

Virvju kāpnes no seši koka pakāpieniem . Garums - 

160 cm 

12.  

Vingrošanas paklājs 

 
10 

Airex vai ekvivalents. 

Izmērs: 60cm platums x 180 -190 cm garums  x 

1cm   biezums, paklāja neslīdošā virsma neuzsūc 

sviedrus un netīrumus; tā struktūra padara paklāju 

īpaši izturīgu un amortizējošu; paklāja virsma ir 

apstrādāta ar antiseptisku materiālu. 

Materiāls - šūnveida struktūra, 90 % gaisa, kas 

nodrošina: izturību; paklāja virsma ir silta, atstaro 

ķermeņa siltumu, saglabājot ķermeņa temperatūru; 

vienmēr gludi – nav ”atmiņas bedrītes”; peldspējīgi 

- neuzsūc ūdeni; ļoti labas amortizējošās īpašības, 

viegli kopjami. Paklājs apstrādāts ar antiseptisku 

vielu, kas iznīcina baktērijas un citus 

mikroorganismus.  

13.  

Krūze ar 2 uzgaļiem un 

garu snīpi 

 

30 

Dzeršanai un barošanai. Piemērots šķidrumu un 

rīvētai pārtikai. No daļēji caurspīdīgas plastmasas. 

Komplekts – divi vāki ar snīpi, kura atveres 4 mm 

un 8 mm. Tilpums 200 ml. Drīkst mazgāt trauku 

mazgājamā mašīnā. 

14.  

Tējas tase 

 

10 

No plastmasas. Ar diviem rokturiem, snīpi un daļēji 

slēgtu virsmu. Tilpums 200 ml. Drīkst mazgāt 

trauku mazgājamā mašīnā. Balta krāsa. 

15.  

Paplāte 19 dispenseriem 

(penāļiem) un 19 krūzītēm 

(glāzītēm) 

 

6 

Plastikāta zāļu  paplāte 19 dispenseriem (penāļiem)  

un 19 krūzītēm (glāzītēm). 

 


