
 
IZRAKSTS  

 
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr. 3 

Rīgā 

2016. gada 14. septembrī     

plkst.: 11.00 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 
2016. gada 12. jūlija rīkojums Nr. 01-05/92 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma kārtībā 

Iepirkuma apraksts Medikamentu un medicīnas preču piegāde 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/04 

 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk tekstā – RPNC, iepirkuma 

komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās: 

 
[..] 

 

II. DARBA KĀRTĪBA: 

1. Grozījumu veikšana atklātā konkursa “Medikamentu un medicīnas preču 

piegāde” (identifikācijas Nr. RPNC/2016/04) nolikuma 2.pielikumā. 

 

III. SĒDES GAITA:  

Iepirkuma komisijas locekle R. Bobrova ziņo, ka atklātā konkursa “Medikamentu un 

medicīnas preču piegāde” (identifikācijas Nr. RPNC/2016/04) nolikuma (turpmāk – Nolikums) 

2. pielikumā “Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne)” (turpmāk – Tehniskais – Finanšu 

piedāvājums (veidne)) iepirkuma priekšmeta 3., 4., 6., 7., 8. un 9. daļā ir konstatētas 

neprecizitātes.  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja nolasa 2016. gada 4. augusta redakcijas Tehnisko – 

Finanšu piedāvājumu (veidne) (1. pielikums) iepirkuma priekšmeta 3., 4., 6., 7., 8. un 9. daļai. 

Iepirkuma komisijas locekle R. Bobrova nolasa grozīto 2016. gada 14. septembra redakciju 

Tehnisko – Finanšu piedāvājuma (veidne) iepirkuma priekšmeta 3., 4., 6., 7., 8. un 9. daļai (2. 

pielikums). Ar sarkano krāsu atzīmēti veiktie grozījumi. 

 

Iepirkuma komisijas sekretārs A. Žugans ziņo, ka sakarā ar nolikumā paredzētajiem 

grozījumiem un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29. panta trešo daļu, ir nepieciešams 

pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, attiecīgi veicot paziņojumu Iepirkumu 

uzraudzības biroja Publikācijas vadības sistēmā un Pasūtītāja mājaslapā, potenciālajiem 

piegādātājiem, norādīt aktuālo piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 
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Pēc apspriešanās un atklātas balsošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi balsojot 

“Par”, 

 

nolemj: 

1. Grozīt atklāta konkursa “Medikamentu un medicīnas preču piegāde” (identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/04) nolikuma 2. pielikumu “Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne)” 

un izvietot to Centra mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi”; 

2. Paziņot par grozījumiem Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, 

izvietot Centra mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās iepirkuma 

priekšmeta disciplīnas aktuālo informāciju par piedāvājumu iesniegšanas laiku. 

 

Balsojums: Par – 6 Pret – 0 Atturas – 0 

 1) I. Ķiece; 

2) S. Skaida; 

3) I. Z. Lintmane; 

4) L. Landiša; 

5) R. Bobrova; 

6) A. Žugans. 

  

SĒDES SLĒGŠANA: 

Tā kā visi Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav, 

iepirkuma komisijas sēde paziņota par slēgtu 2016. gada 14. septembrī, plkst. 11.30. 

Pielikumā:  

1. 04.08.2016. redakcijas iepirkuma priekšmeta 3., 4., 6., 7., 8. un 9. daļas Tehniskais – Finanšu 

piedāvājums (veidne) uz 22 (divdesmit divām) lapām; 

2. 14.09.2016. redakcijas iepirkuma priekšmeta 3., 4., 6., 7., 8. un 9. daļas Tehniskais – Finanšu 

piedāvājums (veidne) uz 22 (divdesmit divām) lapām. 

 

http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
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1. pielikums 

Pie 2016. gada 14. septembra atklātā konkursa “Medikamentu 

un medicīnas preču piegāde” (identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/04) iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. 3 

 

„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

3. daļa "Šļirces" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 
 

 

Tehniskā specifikācija 
Tehniskais 

piedāvājums 
Finanšu piedāvājums 

N. p.k Nosaukums un apraksts 
Viena  

vienība* 

Plānotais 

vienību 

daudzums 24 

mēnešiem 

Ražotājs 

Vienas vienības  

cena euro bez 

PVN 

Plānoto vienību 

daudzuma summa 

euro bez PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa euro 

ar PVN 

Šļirces 

Šļirce injekcijām, sterila ar integrētu adatu, trīsdaļīga, neplīstošs, no lateksa un PVC brīvs materiāls, labi slīdošs, hermētisks, kontrastējošs virzulis, nodrošinājums pret 

virzuļa izslīdēšanu, pārredzama, kontrastējoša skala ar pagarinājumu,  trīs šķautņu slīpējuma adata ar silikona pārklājumu. 

1. 
Šļirce 2ml  adata 21G x 1 

1/2" ( 80mm x 38mm) 
gab. 143000 

  

  
0,00 0,000 0,000 0,000 

2 
Šļirce 5ml adata 21G x 1 

1/2" (80mm x 38mm) 
gab. 53000 

  

  
0,00 0,000 0,000 0,000 

3 
Šļirce 10ml adata 21Gx 1 

1/2" (80mm x38mm) 
gab. 3500 

  

  
0,00 0,000 0,000 0,000 
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4 
Šļirce 20ml adata 21G x 1 

1/2" (80mm x38mm) 
gab. 4500 

  

  
0,00 0,000 0,000 0,000 

5 
Šļirce insulīna 1ml/100U 

G29 (0,33x12mm) 
gab. 2500 

  

  
0,00 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,00 0,000 0,000 0,000 

 

* gab. - gabals 
 

  
  

     

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par katru pozīciju. 
 

  
  

    
 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu 

vienību, vai atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 
Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 
 

  
  

  
   

Pretendenta nosaukums          

                 

                 

             

(datums)          
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

4. daļa "Adatas vakutaineriem, katetri, sistēmas" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 

         

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.

k 

Nosaukums un 

apraksts 

Viena  

vienība

* 

Plānotais 

vienību 

daudzum

s 24 

mēnešiem 

Ražotājs 
Vienas vienības  

cena  euro bez PVN 

Plānoto vienību daudzuma summa 

euro bez PVN 
PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzum

a summa 

euro ar  

PVN 

Adatas vakutaineriem, katetri, sistēmas 

1 

Adata 

vakuumstobra 

izmērs 20G 

(dzeltenā) 

gab. 1000   0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Adata 

vakuumstobra 

izmērs 21G 

(zaļā) 

gab. 18000   0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Adata 

vakuumstobra 

izmērs 22G 

(melnā) 

gab. 1500   0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Vakuumstobra 

adatas  turētājs 

v/l 

gab. 13500   0,000 0,000 0,000 0,000 
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5 

Luer adapteris 
,  

vakuumstobriņa 

turētājam ar 

drošības vārstu 

vairāku paraugu 

secīgai 

noņemšanai no 

sistēmas, 

pievienošanai 

vienreizējās 

lietošanas 

vakuumstobriņa 

turētājam 

gab. 2000   0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Sistēma IV, 

sterila, ar gaisa 

vārstuli un 

dozēto 

pilinātāju, asa 

silikonizēta 

plastmasas 

adata, integrēts 

bakteriāls gaisa 

filtrs, ar Luer 

Slip injekciju 

adatu/ Izmērs: 

150 cm 

gab. 23000   0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Katetrs perifēro 

vēnu ar papildus 

injekciju portu, 

ar krāsu 

kodējumu, 

plūsma ne 

mazāka kā 

22ml/min., ar 

vārstuli un 

fiksāciju, kustīgi 

fiksācijas 

gab. 400   0,000 0,000 0,000 0,000 
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spārniņi, Rtg 

kontrastējams, 

metāla adata ar 

dudultu 

slīpējumu / 

izmērs 18G 

(1.3mm x45mm) 

8 

Katetrs perifēro 

vēnu ar papildus 

injekciju portu, 

ar krāsu 

kodējumu, 

plūsma ne 

mazāka kā 

22ml/min., ar 

vārstuli un 

fiksāciju, kustīgi 

fiksācijas 

spārniņi, Rtg 

kontrastējams, 

metāla adata ar 

dudultu 

slīpējumu / 

izmērs 20G 

(1.1mm x32mm) 

gab. 4000   0,000 0,000 0,000 0,000 

9 

Katetrs perifēro 

vēnu ar papildus 

injekciju portu, 

ar krāsu 

kodējumu, 

plūsma ne 

mazāka kā 

22ml/min., ar 

vārstuli un 

fiksāciju, kustīgi 

fiksācijas 

spārniņi, Rtg 

kontrastējams, 

gab. 3000   0,000 0,000 0,000 0,000 
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metāla adata ar 

dudultu 

slīpējumu / 

izmērs 22G 

(0.9mm x25mm) 

10 

Katetrs 

(tauriņš)-i/v, 

trīsšķautņu 

garais slīpējums, 

krāsu kodējums, 

silikona 

pārklājums, 

sterils, 

individuālā 

iepakojumā , ar 

caurspīdigu 

asins uztvērēju, 

hidrofobu asins 

filtru ar 30cm 

pagarinātājvadu, 

adata no 

nealerģiska, 

vēnu 

nekairinoša 

materiāla, Luer-

Lock 

konektors/izmēr

s 21G  

gab. 2000   0,000 0,000 0,000 0,000 

11 

Katetrs 

(tauriņš)-i/v, 

trīsšķautņu 

garais slīpējums, 

krāsu kodējums, 

silikona 

pārklājums, 

sterils, 

individuālā 

gab. 500   0,000 0,000 0,000 0,000 
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iepakojumā , ar 

caurspīdigu 

asins uztvērēju, 

hidrofobu asins 

filtru ar 30cm 

pagarinātājvadu, 

adata no 

nealerģiska, 

vēnu 

nekairinoša 

materiāla, Luer-

Lock  

konektors/izmēr

s 22G  

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

 
  

        

* gab. - gabals 
 

 
  

     

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par katru pozīciju. 
 

 
  

    
 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu 

vienību, vai atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 
Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 
 

 
  

     
Pretendenta nosaukums        

               

               

           

(datums)        
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

6. daļa "Saites, salvetes un vate" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 

         

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.

k 

Nosaukums 

un apraksts 

Viena  

vienība

* 

Plānotais 

vienību 

daudzum

s 24 

mēnešiem 

Ražotājs 
Vienas vienības  

cena  euro bez PVN 

Plānoto vienību 

daudzuma 

summa euro bez 

PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzum

a summa 

euro ar  

PVN 

Saites, salvetes un vate 

1 

Saite  
pašlīpoša, ar 

vieglu 

kompresijas 

efektu, 

nesterila  8cm 

x 4m 

gab. 20   0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Saite 

nesterila  

10cm x 4m 

elastīga, ar 

vidēju 

kompresijas 

efektu, 

individuālā 

iepakojumā 

gab. 5000   0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Saite 
nesterila  

gab. 1500   0,000 0,000 0,000 0,000 
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12cm x 4m 

elastīga, ar 

vidēju 

kompresijas 

efektu, 

individuālā 

iepakojumā 

4 

Salvetes  
marles , 

nesterilas,   8- 

kārtas, 7,5cm 

x 7,5cm  N. 

100  

iepak. 550   0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

Salvetes  
marles , 

nesterilas,   8- 

kārtas, 10cm 

x 10cm  N. 

100  

iepak. 250   0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Salvetes 
marles, 

sterilas 7.5cm 

x 7.5cm  N.2  

iepak. 250   0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Salvetes 
neausta 

materiāla , 

nesterilas,   4- 

kārtas, 7,5cm 

x 7,5cm  N. 

100  

iepak. 200   0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Salvetes 
neausta 

materiāla , 

nesterilas,   4- 

kārtas, 10cm 

x 10cm  N. 

100  

iepak. 100   0,000 0,000 0,000 0,000 
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9 

VATE 

nesterila, 

higroskopiska

, 

apstrādājama 

sterilizatorā, 

neveido 

kunkuļus, no 

augstvērtīgas 

kokvilnas 

šķiedras, 

balināta bez 

hlora, 

sterilizējot 

saglabā balto 

krāsu  

(fas.200-

250g) 

grams 140000   0,000 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

 
  

        

* gab. - gabals, iepak. – iepakojums 
 

 
  

     

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par katru pozīciju. 
 

 
  

    
 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību, vai 

atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 

Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 
 

 
  

     
Pretendenta nosaukums        

               

               

           

(datums)        
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

7. daļa "Inkontinences un higiēnas preces" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 

         

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.

k 

Nosaukums un 

apraksts 

Viena  

vienība

* 

Plānotais 

vienību 

daudzum

s 24 

mēnešiem 

Ražotājs 
Vienas vienības  

cena  euro bez PVN 

Plānoto vienību 

daudzuma 

summa euro bez 

PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzum

a summa 

euro ar  

PVN 

Inkontinences un higiēnas preces 

1 

Aizsargpalags 

absorbējošs v/l: 
viena puse ar 

celulozes 

pildījumu, otra - 

plastikāts,  

uzsūcošais slānis 

no neausta 

materiāla, rūtveida 

stepējums, 

vienmērīga 

mitruma uzsūkšana, 

gab. 11000   0,000 0,000 0,000 0,000 
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uzsūcošās puses 

malās atsevišķa 

uzsūcošā daļa - 

rāmis 

(aizsargbarjera), 

izmērs 60cm x 

90cm, iesūce 

vismaz 2000 ml, 

saskaņā ar ISO 

11948-1 

2 

Autiņbikses urīna  

nesaturēšanai- 
anatomiska forma 

gan priekšpusē, gan  

mugurpusē; gaisu 

caurlaidīgs 

materiāls visām 

izstrādājuma 

daļām; sānu malas 

gūžas zonā no 

divkārtu neausta 

gaisa caurlaidīga 

materiāla; ar 

vairākkārtēju 

(vismaz 3 reizes) 

klipšu fiksāciju; ar 

mitruma 

indikatorlīniju un 

aromāta kontroles 

sistēmu; ārējā 

elastīgā malas 

barjera ir visas 

uzsūcošās daļas 

garumā, tai ir 

izliekta, anatomiska 

forma, nevis taisna; 

iekšējā elastīgā 

aizsargbarjera ir 

gab. 50000   0,000 0,000 0,000 0,000 
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visā uzsūcošās 

daļas garumā ar uz 

iekšu iešūtiem 

galiem, uzsūcošās 

daļas maksimālais 

platums centrā ir 15 

cm (+/-1 cm); 

izmērs 90-145 cm 

(+/-10cm), iesūce 

ne mazāka kā 

2500 ml, saskaņā 

ar ISO 11984-1 

3 

Autiņbikses urīna  

nesaturēšanai- 
anatomiska forma 

gan priekšpusē, gan  

mugurpusē; gaisu 

caurlaidīgs 

materiāls visām 

izstrādājuma 

daļām; sānu malas 

gūžas zonā no 

divkārtu neausta 

gaisa caurlaidīga 

materiāla; ar 

vairākkārtēju 

(vismaz 3 reizes) 

klipšu fiksāciju; ar 

mitruma 

indikatorlīniju un 

aromāta kontroles 

sistēmu; ārējā 

elastīgā malas 

barjera ir visas 

gab. 10000   0,000 0,000 0,000 0,000 
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uzsūcošās daļas 

garumā, tai ir 

izliekta, anatomiska 

forma, nevis taisna; 

iekšējā elastīgā 

aizsargbarjera ir 

visā uzsūcošās 

daļas garumā ar uz 

iekšu iešūtiem 

galiem, uzsūcošās 

daļas maksimālais 

platums centrā ir 15 

cm (+/-1 cm); 

izmērs 70-120 cm 

(+/-10cm), iesūce 

ne mazāka kā 

2000 ml, saskaņā 

ar ISO 11984-1 

4 

Uzsūcošās bikses 

urīna 

nesaturēšanai - 

hipoalerģiskas ar 

anatomiski 

pielāgotu formu, ar 

atplēšamām sānu 

malām, aromāta 

kontrole, elastīgas 

un gumijotas 

dubultbarjeras,  

mitruma 

indikatorlīnija, 

viscaur gaisa 

caurlaidīgs 

materiāls, elastīga 

ārēja aizargbarjera, 

uzsūcošās daļas 

platums centrā  

11cm (+/-1 cm), 

gab. 5000   0,000 0,000 0,000 0,000 
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nodrošinot iespēju 

ērti kustēties; 

izmērs 80-110 cm 

(+ - 5 cm), iesūce 

ne mazāka kā 

1400 ml, saskaņā 

ar ISO 11984-1 

5 

Uzsūcošās bikses 

urīna 

nesaturēšanai - 

hipoalerģiskas ar 

anatomiski 

pielāgotu formu, ar 

atplēšamām sānu 

malām, aromāta 

kontrole, elastīgas 

un gumijotas 

dubultbarjeras,  

mitruma 

indikatorlīnija, 

viscaur gaisa 

caurlaidīgs 

materiāls, elastīga 

ārēja aizargbarjera, 

uzsūcošās daļas 

platums centrā  

11cm (+/-1 cm), 

nodrošinot iespēju 

ērti kustēties; 

izmērs 100-140 cm 

(+ - 5 cm), iesūce 

ne mazāka kā 

1400 ml, saskaņā 

ar ISO 11984-1 

gab. 10000   0,000 0,000 0,000 0,000 
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6 

Cimds ķermeņa 

mazgāšanai , no 

neausta materiāla, 

ar mitrumu 

necaurlaidīgu oderi, 

ar reljefu (masāžas) 

virsmu, saskaroties 

ar mitrumu 

neizšķīst, iekšējā 

pārklājumā lateksu 

nesaturošs 

materiāls, izmērs 

16x24 cm (+/-1cm) 

gab. 123000   0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Higiēniskās 

paketes siev.cikla 

dienām,ar 

spārniņiem,3-5mm 

bieza, garums 

aptuveni 280-

300mm, vismaz 5 

pilēm 

gab. 5800   0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Mazgāšanas 

krēms pacientu 

ādas kopšanai, 

attīrošs, ar 

aizsargājošu un 

reģeneratīvu 

iedarbību, nav 

nepieciešams 

noskalot, pudele ar 

dozatoru, ,  bez 

smaržvielām, 

marķēts ar  Eiropas 

Savienībā atzītu 

ekomarķējumu, 

fas.500ml-1000ml  

ml 590000   0,000 0,000 0,000 0,000 
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9 

Mitrās salvetes 

kermeņa 

kopšanai, nesatur 

alkoholu, bez 

smaržvielām, 

nesatur parabēnus, 

atvēršana/aizvēršan

a ar plastmasas 

vāciņu,  attīra, 

aizsargā un atjauno 

ādu, izmērs 22x29 

cm (+/- 2 cm) 

gab. 14000   0,000 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

       

* gab. - gabals, iepak. – iepakojums 
 

 
  

     

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par katru pozīciju. 
 

 
  

    
 

1.-5. pozīcijai attiecībā uz piedāvātās preces uzsūktspējas atbilstību, kas ir noteikta atbilstoši standartā ISO 11948-1 aprakstītajai metodoloģijai, jāiesniedz no ražotāja un piegādātāja 

neatkarīgas testēšanas laboratorijas slēdziens - ne vecāks par 5 gadiem atbilstoši nolikuma 7.4. punktam.  

 
 

  
    

 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību, vai 

atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 

Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 
 

 
  

     
Pretendenta nosaukums        

               

               

           

(datums)        
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

8. daļa "Cimdi" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 

         

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.

k 

Nosaukums 

un apraksts 

Viena  

vienība

* 

Plānotais 

vienību 

daudzum

s 24 

mēnešiem 

Ražotājs 
Vienas vienības  

cena  euro bez PVN 

Plānoto vienību 

daudzuma 

summa euro bez 

PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzum

a summa 

euro ar  

PVN 

Cimdi 

1 

Cimdi lateksa 

nesterili, 

nepūderēti 

izmērs: 

XS;S;M;L;X

L gab. 205000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Cimdi nitrila 

nesterili, 

nepūderēti 

izmērs: 

XS;S;M;L;X

L gab. 400000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 
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3 

Cimdi vinila 

nesterili, 

nepūderēti 

izmērs: M;L; gab. 36500 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 

   
      

* gab. - gabals, iepak. – iepakojums 

         
Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 2. gab. paraugi par katru pozīciju. 

        
 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību, vai 

atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 

Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 

         
Pretendenta nosaukums        

               

               

           

(datums)        

               

               

 

 

„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

9. daļa "Pacientu aprūpes piederumi" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 
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Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.

k 

Nosaukums un 

apraksts 

Viena  

vienība

* 

Plānotais 

vienību 

daudzum

s 24 

mēnešiem 

Ražotājs 
Vienas vienības  

cena  euro bez PVN 

Plānoto vienību 

daudzuma 

summa euro bez 

PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzum

a summa 

euro ar  

PVN 

Pacientu aprūpes piederumi 

1 

ACCU - CHEK  

Active testa 

strēmeles glikozes 

koncentrācijas 

noteikšanai asinīs  

N. 50 iepak. 200 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Apģērbs- krekls 

vienreizlietojams, 

neausta materiāla, 

īsām piedurknēm, 

nesatur lateksu, 

kakla izgriezums 

apstrādāts ar 

lentīti, 

necaurspīdīgs, 

tumša krāsa, 

izmērs   L, XL gab. 3000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Apģērbs- bikses 

vienreizlietojamas

, neausta 

materiāla,  nesatur 

lateksu, ar 

tuneļveida jostiņu, 

necaurspīdīgas, 

tumša krāsa, 

izmērs   L, XL gab. 4000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 
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4 

Lancetes- 

nerūsējošs 

terauds, 4cm x 

0,15-0,16mm  

Nr.200 iepak. 45 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

Salvete injekciju 

ar spirtu (vismaz 

70%), katra 

salvete atsevišķā 

iepakojuma/izmēr

s 60mm-70mm x 

30mm-40mm  gab. 308000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Urīna analīžu 

trauks ar 

skruvējamo 

vāciņu  100 ml gab. 18500 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Urīnsavācējmaiss 

ar izleju, sterils, ar 

tilpuma iedaļam/ 

2 litri gab. 180 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Zāļu glāzīte 

graduēta 30ml ar 

vāciņu, dažādu 

krāsu, apakšējais 

diametrs ne 

lielāks par 30mm gab. 3000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

9 

Žņaugs venozais 

ar spādzi gab. 20 
  0,000 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 

* gab. - gabals, iepak. – iepakojums 

         
Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu par atsvešķām pozīcijām. 

         

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par 2., 3. un 5.pozīciju. Par 1., 4., 6. - 9. pozīciju paraugi nav jāiesniedz. 



24 

 

        

 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību, vai 

atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 

Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 

         
Pretendenta nosaukums        

               

               

           

(datums)        
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2. pielikums 

Pie 2016. gada 14. septembra atklātā konkursa “Medikamentu 

un medicīnas preču piegāde” (identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/04) iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. 3 

 

„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

3. daļa "Šļirces" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 
 

 

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. p.k 
Nosaukums un 

apraksts 

Viena  

vienība* 

Plānotais 

vienību 

daudzums 24 

mēnešiem 

Piedāvāto preču 

nosaukums 
Ražotājs 

Vienas 

vienības  

cena euro 

bez PVN 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa euro 

bez PVN 

PVN euro 

Plānoto vienību 

daudzuma 

summa euro ar 

PVN 

Šļirces 

Šļirce injekcijām, sterila ar uzliktu adatu, trīsdaļīga, neplīstošs, no lateksa un PVC brīvs materiāls, labi slīdošs, hermētisks,  kontrastējošs virzulis , nodrošinājums pret 

virzuļa izslīdēšanu, pārredzama, kontrastējoša skala ar pagarinājumu, trīs šķautņu slīpējuma adata ar silikona pārklājumu. 

1. 
Šļirce 2ml adata 21G x 1 

1/2" ( 80mm x 38mm) 
gab. 143000     0,00 0,000 0,000 0,000 

2 
Šļirce 5ml adata 21G x 1 

1/2" (80mm x 38mm) 
gab. 53000     0,00 0,000 0,000 0,000 

3 
Šļirce 10ml adata 21Gx 1 

1/2" (80mm x38mm) 
gab. 3500     0,00 0,000 0,000 0,000 

4 
Šļirce 20ml adata 21G x 

1 1/2" (80mm x38mm) 
gab. 4500     0,00 0,000 0,000 0,000 
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5 
Šļirce insulīna 1ml/100U 

G29 (0,33x12mm) 
gab. 2500     0,00 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,00 0,000 0,000 0,000 

 

* gab. - gabals 
 

  
  

     

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par katru pozīciju. 
 

  
  

    
 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu 

vienību, vai atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 
Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 
 

  
  

  
   

Pretendenta nosaukums          

                 

                 

             

(datums)          
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

4. daļa "Adatas vakutaineriem, katetri, sistēmas" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 

          

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.k 
Nosaukums un 

apraksts 

Viena  

vienība

* 

Plānotais 

vienību 

daudzum

s 24 

mēnešiem 

Piedāvāto preču 

nosaukums 
Ražotājs 

Vienas vienības  

cena  euro bez 

PVN 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa euro 

bez PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa 

euro ar  

PVN 

Adatas vakutaineriem, katetri, sistēmas 

1 

Adata 

vakuumstobra 

izmērs 20G 

(dzeltenā) 

gab. 1000     0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Adata 

vakuumstobra 

izmērs 21G 

(zaļā) 

gab. 18000     0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Adata 

vakuumstobra 

izmērs 22G 

(melnā) 

gab. 1500     0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Vakuumstobra 

adatas  turētājs 

v/l 

gab. 13500     0,000 0,000 0,000 0,000 
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5 

Luer adapteris ,  

vakuumstobriņa 

turētājam ar 

drošības vārstu 

vairāku paraugu 

secīgai 

noņemšanai no 

sistēmas, 

pievienošanai 

vienreizējās 

lietošanas 

vakuumstobriņa 

turētājam 

gab. 2000     0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Sistēma IV, 

sterila, ar gaisa 

vārstuli un 

dozēto 

pilinātāju, asa 

silikonizēta 

plastmasas 

adata, integrēts 

bakteriāls gaisa 

filtrs, ar Luer 

Slip injekciju 

adatu/ Izmērs: 

150 cm 

gab. 23000     0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Katetrs perifēro 

vēnu ar papildus 

injekciju portu, 

ar krāsu 

kodējumu, 

plūsma ne 

mazāka kā 

22ml/min., ar 

vārstuli un 

fiksāciju, kustīgi 

fiksācijas 

spārniņi, Rtg 

gab. 400     0,000 0,000 0,000 0,000 
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kontrastējams, 

metāla adata ar 

dudultu 

slīpējumu / 

izmērs 18G 

(1.3mm x45mm) 

8 

Katetrs perifēro 

vēnu ar papildus 

injekciju portu, 

ar krāsu 

kodējumu, 

plūsma ne 

mazāka kā 

22ml/min., ar 

vārstuli un 

fiksāciju, kustīgi 

fiksācijas 

spārniņi, Rtg 

kontrastējams, 

metāla adata ar 

dudultu 

slīpējumu / 

izmērs 20G 

(1.1mm x32mm) 

gab. 4000     0,000 0,000 0,000 0,000 

9 

Katetrs perifēro 

vēnu ar papildus 

injekciju portu, 

ar krāsu 

kodējumu, 

plūsma ne 

mazāka kā 

22ml/min., ar 

vārstuli un 

fiksāciju, kustīgi 

fiksācijas 

spārniņi, Rtg 

kontrastējams, 

metāla adata ar 

gab. 3000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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dudultu 

slīpējumu / 

izmērs 22G 

(0.9mm x25mm) 

10 

Katetrs 

(tauriņš)-i/v, 

trīsšķautņu 

garais slīpējums, 

krāsu kodējums, 

silikona 

pārklājums, 

sterils, 

individuālā 

iepakojumā , ar 

caurspīdigu 

asins uztvērēju, 

hidrofobu asins 

filtru ar 30cm 

pagarinātājvadu, 

adata no 

nealerģiska, 

vēnu nekairinoša 

materiāla, Luer-

Lock 

konektors/izmēr

s 21G  

gab. 2000     0,000 0,000 0,000 0,000 

11 

Katetrs 

(tauriņš)-i/v, 

trīsšķautņu 

garais slīpējums, 

krāsu kodējums, 

silikona 

pārklājums, 

sterils, 

individuālā 

iepakojumā , ar 

gab. 500     0,000 0,000 0,000 0,000 
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caurspīdigu 

asins uztvērēju, 

hidrofobu asins 

filtru ar 30cm 

pagarinātājvadu, 

adata no 

nealerģiska, 

vēnu nekairinoša 

materiāla, Luer-

Lock  

konektors/izmēr

s 22G  

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

 
   

        

* gab. - gabals 
 

 
   

     

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par katru pozīciju. 
 

 
   

    
 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu 

vienību, vai atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 
Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 
 

 
   

     
Pretendenta nosaukums          

                 

                 

             

(datums)          
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

6. daļa "Saites, salvetes un vate" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 

          

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.k 
Nosaukums 

un apraksts 

Viena  

vienība* 

Plānotais 

vienību 

daudzums 

24 

mēnešiem 

Piedāvāto preču 

nosaukums 
Ražotājs 

Vienas 

vienības  

cena  euro 

bez PVN 

Plānoto vienību 

daudzuma 

summa euro bez 

PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa 

euro ar  

PVN 

Saites, salvetes un vate 

1 

Saite  
pašlīpoša, ar 

vieglu 

kompresijas 

efektu, 

nesterila  8cm 

x 4m 

gab. 20     0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Saite nesterila  

10cm x 4m 

elastīga, ar 

vidēju 

kompresijas 

efektu, 

individuālā 

iepakojumā 

gab. 5000     0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Saite nesterila  

12cm x 4m 

elastīga, ar 

gab. 1500     0,000 0,000 0,000 0,000 
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vidēju 

kompresijas 

efektu, 

individuālā 

iepakojumā 

4 

Salvetes  
marles , 

nesterilas,   8- 

kārtas, 7,5cm 

x 7,5cm  N. 

100  

iepak. 550     0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

Salvetes  
marles , 

nesterilas,   8- 

kārtas, 10cm x 

10cm  N. 100  

iepak. 250     0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Salvetes 
marles, 

sterilas 7.5cm 

x 7.5cm  N.2  

iepak. 250     0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Salvetes 
neausta 

materiāla , 

nesterilas,   4- 

kārtas, 7,5cm 

x 7,5cm  N. 

100  

iepak. 200     0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Salvetes 
neausta 

materiāla , 

nesterilas,   4- 

kārtas, 10cm x 

10cm  N. 100  

iepak. 100     0,000 0,000 0,000 0,000 

9 

VATE 

nesterila, 

higroskopiska, 

apstrādājama 

sterilizatorā, 

grams 140000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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neveido 

kunkuļus, no 

augstvērtīgas 

kokvilnas 

šķiedras, 

balināta bez 

hlora, 

sterilizējot 

saglabā balto 

krāsu  

(fas.200-

250g) 

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

 
   

        

* gab. - gabals, iepak. – iepakojums 
 

 
   

     

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par katru pozīciju. 
 

 
   

    
 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību, vai 

atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 

Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un 

tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu 

apliecinājumu par CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 
 

 
   

     
Pretendenta nosaukums          

                 

                 

             

(datums)          
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

7. daļa "Inkontinences un higiēnas preces" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 

          

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.

k 

Nosaukums un 

apraksts 

Viena  

vienība

* 

Plānotais 

vienību 

daudzum

s 24 

mēnešiem 

Piedāvāto preču 

nosaukums 
Ražotājs 

Vienas 

vienības  

cena  euro 

bez PVN 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa euro 

bez PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzum

a summa 

euro ar  

PVN 

Inkontinences un higiēnas preces 

1 

Aizsargpalags 

absorbējošs v/l: 
viena puse ar 

celulozes 

pildījumu, otra - 

plastikāts,  

uzsūcošais slānis no 

neausta materiāla, 

rūtveida stepējums, 

vienmērīga 

mitruma uzsūkšana, 

uzsūcošās puses 

malās atsevišķa 

uzsūcošā daļa - 

rāmis 

(aizsargbarjera), 

izmērs 60cm x 

90cm, iesūce 

gab. 11000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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vismaz 2000 ml, 

saskaņā ar ISO 

11948-1 

2 

Autiņbikses urīna  

nesaturēšanai- 
anatomiska forma 

gan priekšpusē, gan  

mugurpusē; gaisu 

caurlaidīgs 

materiāls visām 

izstrādājuma daļām; 

sānu malas gūžas 

zonā no divkārtu 

neausta gaisa 

caurlaidīga 

materiāla; ar 

vairākkārtēju 

(vismaz 3 reizes) 

klipšu fiksāciju; ar 

mitruma 

indikatorlīniju un 

aromāta kontroles 

sistēmu; ārējā 

elastīgā malas 

barjera ir visas 

uzsūcošās daļas 

garumā, tai ir 

izliekta, anatomiska 

forma, nevis taisna; 

iekšējā elastīgā 

aizsargbarjera ir 

visā uzsūcošās 

daļas garumā ar uz 

iekšu iešūtiem 

gab. 50000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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galiem, uzsūcošās 

daļas maksimālais 

platums centrā ir 15 

cm (+/-1 cm); 

izmērs 90-145 cm 

(+/-10cm), iesūce 

ne mazāka kā 

2500 ml, saskaņā 

ar ISO 11984-1 

3 

Autiņbikses urīna  

nesaturēšanai- 
anatomiska forma 

gan priekšpusē, gan  

mugurpusē; gaisu 

caurlaidīgs 

materiāls visām 

izstrādājuma daļām; 

sānu malas gūžas 

zonā no divkārtu 

neausta gaisa 

caurlaidīga 

materiāla; ar 

vairākkārtēju 

(vismaz 3 reizes) 

klipšu fiksāciju; ar 

mitruma 

indikatorlīniju un 

aromāta kontroles 

sistēmu; ārējā 

elastīgā malas 

barjera ir visas 

gab. 10000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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uzsūcošās daļas 

garumā, tai ir 

izliekta, anatomiska 

forma, nevis taisna; 

iekšējā elastīgā 

aizsargbarjera ir 

visā uzsūcošās 

daļas garumā ar uz 

iekšu iešūtiem 

galiem, uzsūcošās 

daļas maksimālais 

platums centrā ir 15 

cm (+/-1 cm); 

izmērs 70-120 cm 

(+/-10cm), iesūce 

ne mazāka kā 

2000 ml, saskaņā 

ar ISO 11984-1 

4 

Uzsūcošās bikses 

urīna 

nesaturēšanai - 

hipoalerģiskas ar 

anatomiski 

pielāgotu formu, ar 

atplēšamām sānu 

malām, aromāta 

kontrole, elastīgas 

un gumijotas 

dubultbarjeras,  

mitruma 

indikatorlīnija, 

viscaur gaisa 

caurlaidīgs 

materiāls, elastīga 

ārēja aizargbarjera, 

uzsūcošās daļas 

platums centrā  

11cm (+/-1 cm), 

gab. 5000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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nodrošinot iespēju 

ērti kustēties; 

izmērs 80-110 cm 

(+ - 5 cm), iesūce 

ne mazāka kā 

1400 ml, saskaņā 

ar ISO 11984-1 

5 

Uzsūcošās bikses 

urīna 

nesaturēšanai - 

hipoalerģiskas ar 

anatomiski 

pielāgotu formu, ar 

atplēšamām sānu 

malām, aromāta 

kontrole, elastīgas 

un gumijotas 

dubultbarjeras,  

mitruma 

indikatorlīnija, 

viscaur gaisa 

caurlaidīgs 

materiāls, elastīga 

ārēja aizargbarjera, 

uzsūcošās daļas 

platums centrā  

11cm (+/-1 cm), 

nodrošinot iespēju 

ērti kustēties; 

izmērs 100-140 cm 

(+ - 5 cm), iesūce 

ne mazāka kā 

1400 ml, saskaņā 

ar ISO 11984-1 

gab. 10000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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6 

Cimds ķermeņa 

mazgāšanai , no 

neausta materiāla, 

ar mitrumu 

necaurlaidīgu oderi, 

ar reljefu (masāžas) 

virsmu, saskaroties 

ar mitrumu 

neizšķīst, iekšējā 

pārklājumā lateksu 

nesaturošs 

materiāls, izmērs 

16x24 cm (+/-1cm) 

gab. 123000     0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Higiēniskās 

paketes siev.cikla 

dienām,ar 

spārniņiem,3-5mm 

bieza, garums 

aptuveni 280-

300mm, vismaz 5 

pilēm 

gab. 5800     0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Mazgāšanas 

krēms pacientu 

ādas kopšanai, 

attīrošs, ar 

aizsargājošu un 

reģeneratīvu 

iedarbību, nav 

nepieciešams 

noskalot, pudele ar 

dozatoru, ,  bez 

smaržvielām, 

marķēts ar  Eiropas 

Savienībā atzītu 

ekomarķējumu, 

fas.500ml-1000ml  

ml 590000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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9 

Mitrās salvetes 

kermeņa 

kopšanai, nesatur 

alkoholu, bez 

smaržvielām, 

nesatur parabēnus, 

atvēršana/aizvēršan

a ar plastmasas 

vāciņu,  attīra, 

aizsargā un atjauno 

ādu, izmērs 22x29 

cm (+/- 2 cm) 

gab. 14000     0,000 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

        

* gab. - gabals, iepak. – iepakojums 
 

 
   

     

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par katru pozīciju. 
 

 
   

    
 

1.-5. pozīcijai attiecībā uz piedāvātās preces uzsūktspējas atbilstību, kas ir noteikta atbilstoši standartā ISO 11948-1 aprakstītajai metodoloģijai, jāiesniedz no ražotāja un piegādātāja 

neatkarīgas testēšanas laboratorijas slēdziens - ne vecāks par 5 gadiem atbilstoši nolikuma 7.4. punktam.  

 
 

   
    

 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību, vai 

atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 

Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 

uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu apliecinājumu par 

CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 
 

 
   

     
Pretendenta nosaukums          

                 

                 

             

(datums)          
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

8. daļa "Cimdi" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 

          

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.k 
Nosaukums 

un apraksts 

Viena  

vienība* 

Plānotais 

vienību 

daudzums 

24 

mēnešiem 

Piedāvāto preču 

nosaukums 
Ražotājs 

Vienas 

vienības  

cena  euro 

bez PVN 

Plānoto vienību 

daudzuma summa 

euro bez PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa 

euro ar  

PVN 

Cimdi 

1 

Cimdi lateksa 

nesterili, 

nepūderēti 

izmērs: 

XS;S;M;L;XL gab. 205000   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Cimdi nitrila 

nesterili, 

nepūderēti 

izmērs: 

XS;S;M;L;XL gab. 400000   

  0,000 0,000 0,000 0,000 
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3 

Cimdi vinila 

nesterili, 

nepūderēti 

izmērs: M;L; gab. 36500   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 

   
       

* gab. - gabals, iepak. – iepakojums 

          
Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 2. gab. paraugi par katru pozīciju. 

         
 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību, vai 

atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 

Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un 

tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu 

apliecinājumu par CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 

          
Pretendenta nosaukums          

                 

                 

             

(datums)          

                 

                 

               

 

 

„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

9. daļa "Pacientu aprūpes piederumi" 
 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (veidne) 
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Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.k 
Nosaukums un 

apraksts 

Viena  

vienība* 

Plānotais 

vienību 

daudzums 

24 

mēnešiem 

Piedāvāto preču 

nosaukums 
Ražotājs 

Vienas 

vienības  

cena  

euro 

bez 

PVN 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa 

euro bez 

PVN 

PVN euro 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa 

euro ar  

PVN 

Pacientu aprūpes piederumi 

1 

ACCU - CHEK  

Active testa 

strēmeles glikozes 

koncentrācijas 

noteikšanai asinīs  

N. 50 iepak. 200   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Apģērbs- krekls 

vienreizlietojams, 

neausta materiāla, 

īsām piedurknēm, 

nesatur lateksu, 

kakla izgriezums 

apstrādāts ar 

lentīti, 

necaurspīdīgs, 

tumša krāsa, 

izmērs   L, XL gab. 3000   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Apģērbs- bikses 

vienreizlietojamas, 

neausta materiāla,  

nesatur lateksu, ar 

tuneļveida jostiņu, 

necaurspīdīgas, 

tumša krāsa, 

izmērs   L, XL gab. 4000   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Lancetes- 

nerūsējošs terauds, iepak. 45   
  0,000 0,000 0,000 0,000 
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4cm x 0,15-

0,16mm  Nr.200 

5 

Salvete injekciju 

ar spirtu (vismaz 

70%), katra 

salvete atsevišķā 

iepakojuma/izmērs 

60mm-70mm x 

30mm-40mm  gab. 308000   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Urīna analīžu 

trauks ar 

skruvējamo vāciņu  

100 ml gab. 18500   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Urīnsavācējmaiss 

ar izleju, sterils, ar 

tilpuma iedaļam/ 2 

litri gab. 180   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Zāļu glāzīte 

graduēta 30ml ar 

vāciņu, dažādu 

krāsu, apakšējais 

diametrs ne lielāks 

par 30mm gab. 3000   

  0,000 0,000 0,000 0,000 

9 

Žņaugs venozais 

ar spādzi gab. 20   
  0,000 0,000 0,000 0,000 

Kopā summa EUR 0,000 0,000 0,000 0,000 

* gab. - gabals, iepak. – iepakojums 

          

          

Informācijas par iesniedzamo paraugu: pretendentam jāiesniedz 1. gab. paraugs par 2., 3. un 5.pozīciju. Par 1., 4., 6. - 9. pozīciju paraugi nav jāiesniedz. 

         

 

Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot iepirkuma līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību, 

vai atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķā daļā, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 
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Visām pretendenta piedāvātajām precēm, uz kurām ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas 

un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, ir jābūt ar CE marķējumu, par ko Pretendents piedāvājumā iekļauj attiecīgu 

apliecinājumu par CE  marķējuma esamību piedāvātajām precēm. 

          
Pretendenta nosaukums          

                 

                 

             

(datums)          

                 

                 

               

 

 

 

 
IZRAKSTS PAREIZS 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja  

_____________________  

I. Ķiece 

Rīgā, 14.09.2016. 


