
2. pielikums

Iepirkuma priekšmets Struktūrvienība Tehniskais apraksts

Pretendenta piedāvājums 

(lūgums sniegt detalizētu 

informāciju)

Skaits 

(gabali)

Skaits 

kopā 

(gabali)

Piedāvātā 

līgumcena 

EUR(bez PVN) par 

1 gab.

Piedāvātā 

līgumcena EUR (bez 

PVN) par kopējo 

plānoto apjomu

1.1.
Psihiatrijas ambulatorā 

nodaļa

Krēsla konstrukcijas koka, sēdēklis un 

atzveltne polstarēta, pārvilkti ar viegli 

kopjamu materiālu, krēsla kājām grīdu 

neskrāpējoši uzgaļi, nestspēja 120 kg.

35

1.3.
Narkoloģijas 

ambulatorā nodaļa

Bēši, metāla kājām, savienoti pa divi 

kopā
10

2.1.
Psihiatrijas ambulatorā 

nodaļa

Krēsla konstrukcijas koka, sēdēklis un 

atzveltne polstarēta, pārvilkti ar bordo 

krāsas audumu, krēsla kājām grīdu 

neskrāpējoši uzgaļi, nestspēja 120 kg.

15

2.2. 1.nodaļa
Izturīgi koka krēsli, gaišā krāsā ar ādas 

imitācijas sēdekli
6

2.3. 10.nodaļa

Platums 42 cm, dziļums 42 cm, 

augstums 100 cm, sēdekļa augstums 

47 cm, sēžamā daļa no izturīga 

krēmkrāsas ādas aizvietotāja, korpuss - 

metāla (sudraba krāsa)

50

2.4. 14.nodaļa Izturīgi koka krēsli, gaišā krāsā. 30

3.1. 1.nodaļa 2

3.2. 5.nodaļa 1

3.3. 15.nodaļa 2

3.4. 16.nodaļa 3

3.5. TPEPĀC 4

3.6. AC "Veldre" 6

3.7.
Ambulatorā tiesu 

ekspertīžu nodaļa
5

3.8.
Narkoloģijas 

ambulatorā nodaļa
4

3.9. Administrācija 6

3.10. 16.nodaļa Auduma 1

Slēdzams ar trīs plauktiem. Augstums 

~79 cm, platums 60 cm, dziļums 58-60 

cm. Gaišā krāsā.

1

Ar 3 atvilknēm. Augstums 58-60 cm, 

dziļums 60 cm, platums 45 cm. Gaišā 

krāsā.

1

2. Koka krēsli 101

Sēdeklis un atzveltne (augsta) no 

izturīga ādas aizvietotāja,  melnā vai 

tumši pelēkā krāsā. Augstums 116-125 

cm, platums 65-74 cm, dziļums 62-70 

cm, max svars 120 kg.

4. 2Virtuves skapīši 1.nodaļa

1. daļa - mēbeles

1.

Nr. p. k.

3.

Apmeklētāju krēsli

Biroja krēsli

45

34

Iepirkuma "Tehniskais nodrošinājums"

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/3-inf.



5.1. 1.nodaļa

3 skapju (kopā) platums 320 cm, 

augstums 220 cm, ar bīdāmām durvīm. 

Vienā daļa drēbju karināšanai ar 

horizontālu stieni ~65 cm, starpsienu 

un horizontālu stieni ~45 cm, pārējāas 

daļās plaukti un 3 atvilknes. Gaišā 

krāsā.

3

5.2.

Divdurvju skapis ar atveramām 

durvīm. Augstums 180 cm, platums 

130 cm, dziļums 57 cm, 7 plaukti, 

vēlamas eņģes - klavieru, krāsa - ozols 

sonoma.

3

5.3.

Trīsdurvju skapis ar bīdāmām durvīm. 

Augstums 216 cm, platums 170 cm, 

dziļums 57 cm, krāsa - ozols sonoma, 

2 atvilknes.

1

5.4.

Viendurvju skapis ar atveramām 

durvīm ar slēdzeni. Augstums 180 cm, 

platums 65 cm, dziļums 45 cm. Krāsa - 

ozols sonoma.

1

5.5.

Drēbju skapis ar divām bīdāmām 

durvīm. Platums 120 cm, dziļums 60 

cm, augstums 200 cm, gaišā krāsā 

(sonoma)

1

5.6.

Drēbju skapis ar divām bīdāmām 

durvīm, slēdzams. Platums 100 cm, 

dziļums 42 cm, augstums 200 cm, 3 

plaukti, gaišā krāsā (sonoma)

2

5.7. AC "Veldre"

Divdurvju skapis ar bīdāmām durvīm. 

Bīdāmo drēbju sistēma  - Top Line 56, 

drēbju stanga. Platums 100 cm, 

augstums 200 cm, augstums 45 cm.

1

5.8. ISAC "Vecpiebalga"

Drēbju skapis (pacientiem). Augstums 

~200 cm, dziļums ~40 cm, platums 

~98 cm. 2 durvis, ar plauktiem - 

dziļums 40 cm, platums 20 cm. 

Antresols ar durvīm.

3

5.9.
Divdurvju, krāsa - gaišs rieksts. Izmēri 

220x80x60cm.
3

5.10.
Trīsdurvju, krāsa - gaišs rieksts. Izmēri 

220x150x60cm.
2

6.1. 1.nodaļa
Ar 4 izturīgām kājām, var būt 

četrkantīgi
2

6.2. ISAC "Vecpiebalga"
4 kājas, apaļa sēdvirsma, gaišā, dabīga 

koka krāsā (dižskabardis)
20

6.3. AC "Veldre"

Koka taburete, lakota ar četrām kājām 

un šķērssraišļiem, krāsa - kļava, 

augstums 44 cm, platums 34 cm, 

garums 34 cm.

2

6

10.nodaļa

Taburetes

TPEPĀC

5. Skapji 20

24

2.nodaļa



7.1. 2.nodaļa Koka malām, garums 200 cm. 1

7.2. 5.nodaļa
Izvelkamais dīvāns. Garums ~210 cm, 

platums ~82 cm. Brūni raibs.
1

7.3. 13.nodaļa

Izvelkamais dīvāns. Garums ~200 cm, 

platums ~95 cm, augstums 74 cm. 

Brūni raibs, uz nelielām kājiņām.

1

7.4. 16.nodaļa
Platums 195 cm, dziļums 82 cm, 

auduma uz kājām, bez veļas kastes
1

7.6.

Neizvelkams sēddīvāns, 200 cm, 

materiāls  - ādas aizvietotājs, 

dezinficējams, viegli kopjams, bēšā 

krāsā, roku balsti mīksti. Nepiedāvāt 

porolona!

1

Neizvelkams sēddīvāns, 150 cm, 

materiāls, ādas aizvietotājs, 

dezinficējams, viegli kopjams, bēšā 

krāsā, roku balsti mīksti. Nepiedāvāt 

porolona!

1

7.7. ISAC "Vecpiebalga"
Divāns/sofa pacientiem. Garums līdz 

180 cm, tumši raiba auduma apdare
2

7.8. AC "Veldre"

Sēddīvāns trīsvietīgs. Apdare - ādas 

aizvietotājs gaišā krāsā. Platums 205 

cm, dziļums 94 cm, atzveltnes 

augstums 80 cm, sēdvirsmas dziļums 

56 cm, augstums 45, cm.

3

8.1. 2.nodaļa
Ar izvelkamu atvilkni un durtiņām. 

Augstums 60 cm, platums 45 cm.
38

8.2. 10.nodaļa

Naktsskapīši ar noapaļotiem stūriem. 

Ar vienām durvīm un vienu plauktu, 4 

gumijas riteņi ar bremzēm, augšā niša, 

apakšā durtiņas. Izmēri - 87x56x51 

cm, gaišā krāsā.

35

8.3. 10.nodaļa

Naktsskapīši gulošiem pacientiem ar 

noapaļotiem stūriem. Ar vienām 

durvīm un vienu plauktu, 4 gumijas 

riteņi ar bremzēm, izņemams 

(izvelkams) ēdināšanas dēlis ar 

regulējamu augstumu (regulēšanas 

augstums 82-112 cm). Izmēri - 

87x56x51 cm, gaišā krāsā.

15

7.

Uzņemšanas nodaļa

Dīvāni 11

8. Naktsskapīši 88



9.1. 14.nodaļa
Izvelkami atpūtas krēsli, brūnā krāsā, 

60x60 cm.
2

9.2. 18.nodaļa

Ar izvelkamu kājgali, no ādas 

aizvietotāja, tumšā krāsā, sēdvieta ~60 

cm.

1

9.3. TPEPĀC

Krēsla sēdeklis un atzveltne no izturīga 

ādas aizvietotāja. Izmēri 40x120x70 

cm.

3

9.4. AC "Veldre"

Vienvietīgs atpūtas krēsls ar ādas 

aizvietotāja apdari gaišā krāsā.Platums 

100 cm, dziļums 94 cm, atzveltnes 

augstums 80 cm, sēdvirsmas dziļums 

56 cm, augstums 45 cm.

3

10.1. 14.nodaļa
Galdi ēdamzālei. Gaišā krāsā, ovāli - 

115x80 cm.
5

10.2. ISAC "Vecpiebalga"
Galdi pacientiem. 85x73x57 cm, gaišā, 

dabīga koka krāsā (dižskabardis)
3

10.3. Uzņemšanas nodaļa

Garums 100 cm, platums 60 cm, 

augstums 80 cm. Ēdamzālei, gaiša 

koka.

1

10.4. ISAC "Vecpiebalga"

Galdi koplietošanas telpā. 114x73x75 

cm, gaišā, dabīga koka krāsā 

(dižskabardis)

2

11.1. 16.nodaļa

Antresols iebūvējamajam skapim, 

četras bīdāmas durvis, augstums 90 

cm, platums 380 cm.

1

11.2. ISAC "Vecpiebalga"

Plaukts ar durvīm. Augstums līdz 90 

cm, platums ~70 cm, dziļums līdz 40 

cm, gaišā, dabīga koka krāsā 

(dižskābardis)

1

11.3. ISAC "Vecpiebalga"

Plaukts ar durvīm. Augstums līdz 160 

cm, platums ~70 cm, dziļums līdz 40 

cm, gaišā, dabīga koka krāsā 

(dižskābardis)

1

11.4. AC "Veldre"

Sienas plauktu sistēma no 5 daļām: 1) 

trīsdaļīgs plaukst - platums 80 cm, 

dziļums 42 cm, augstums 145 cm; 2) 

Plaukts slēdzams, divdaļīgs - platums 

80 cm, dziļums 42 cm, augstums 145 

cm;3) plaukts četrdaļīgs - platums 80 

cm, dziļums 42 cm, augstums 190 cm; 

4) plaukts ar paceļamām durvīm un 3 

atvilknēm - platums 80 cm, dziļums 42 

cm, augstums 190 cm; 5) plaukts ar 

bīdāmām durvīm - platums 80 cm, 

dziļums 42 cm, augstums 190 cm. 

Krāsa - kļava.

1 (5 daļas)

Sienas plaukti, antresoli 4

Galdi 11

11.

9. Atpūtas krēsli 9

10.



12.1. AC "Pārdaugava"

Viegls, balts, plastmasas virsmu ar 

metāla kājām, var lietot arī ārpus 

telpām. Izmēri ~122x61 cm.

3

12.2. AC "Veldre"

Virsma - mitrum un karstum izturīga. 

Nolokāmi galda gali, kājas no metāla. 

Garums 130 cm, platums 70 cm, 

augstums 50 cm.

1

13. Žurnālu galdiņš AC "Veldre"

Krāsa - priede. Apakšā plauktiņš. 

Garums 55 cm, platums 55 cm, 

augstums 50 cm.

1 1

14. Skapītis zem izlietnes 18.nodaļa
Balts. Ar 2 durvīm. Platums 60 cm, 

augstums 85 cm, dziļums 40 cm.
1 1

15. Virtuves galds 18.nodaļa

Virtuves galds (katliem). Platums 95 

cm, augstums 45 cm, dziļums 55 cm, 

krāsa - rieksts Milano 18 mm.

1 1

16.1. 14.nodaļa

Ar 2 plauktiem. Augstums 85 cm, 

garums 85 cm, platums 50 cm, ar 

izturīgiem riteņiem, metāla.

1

16.2. 16.nodaļa Virtuves ratiņi, 3 plaukti, metāla 1

PVN 21%

KOPĀ

PAVISAM KOPĀ

16. Virtuves ratiņi 2

12.2. Saliekamie galdi 4


