
Iepirkums – atklāts konkurss 

“Medikamentu un medicīnas preču piegāde 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

ID Nr. RPNC/2016/04 

 

 

VIENOŠANĀS Nr.1 

PIE 23.01.2017. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS Nr. RPNC/2016/04 un  

23.01.2017. IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. RPNC/2016/04-14 

Par medikamentu un medicīnas preču piegādi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

vajadzībām 

 

Rīgā, 2018. gada 1. martā 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģistrācijas 

Nr.50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekles 

Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no 

vienas puses, un 

SIA “OneMed”, reģistrācijas Nr.40003551944, turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās prokūristu Jāņa 

Kūlanta un Māras Lazdiņas personā, kuri rīkojas uz kopprokūras pamata, no otras puses,  

ņemot vērā, ka  

(i) Puses 2017. gada 23. janvārī ir noslēgušas vispārīgo vienošanos Nr. RPNC/2016/04 par 

medikamentu un medicīnas preču iegādi (turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās), un tās ietvaros 

iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2016/04-14 (turpmāk – Līgums); 

(ii) Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektā daļa un tās 2. punkts nosaka, ka Iepirkuma līguma 

vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā 

to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus 

nesasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas 

publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā, 

noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Vispārīgās vienošanās un Līguma, 

vienojoties par sekojošo: 

1. Puses vienojas apstiprināt papildu tāmes (1.pielikums), akceptējot apjoma izmaiņas Līguma 

ietvaros, t.i., palielinot veicamo piegāžu apjomu par summu 6 467,20 EUR (seši tūkstoši četri 

simti sešdesmit septiņi euro, 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kurai 

papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN likme; 

2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.2. punkts tiek izteikts 

sekojošā redakcijā – „Līguma kopējā summa par 24 (divdesmit četri) kalendāro mēnešu laikā 

sniegtām Preču piegādēm (turpmāk – Līgumcena) bez PVN ir 12 934,40 (divpadsmit tūkstoši 

deviņi simti trīsdesmit četri euro, 40 centi), kurai papildus tiek piemērota Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktā PVN likme”; 

3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz 

Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Vispārīgās vienošanās un Līguma noteikumi; 

4. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens 

Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Piegādātājam. 
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Pasūtītājs: 
Piegādātājs: 

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs" 

Reģistrācijas Nr.50003342481 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Banka: AS LUMINOR Bank 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112 

e-pasts: rpnc@rpnc.lv  

 SIA “OneMed” 

Reģistrācijas Nr.40003551944 

Adrese: Dārzciema 56A, Rīga,  

LV-1073 

Banka: AS LUMINOR Bank 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV69NDEA0000080062916 

Tālr. +371 67964747 

e-pasts: anda.zarina@onemed.com  

 

 

 
 

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins  Prokūrists J. Kūlants 

 

 

 
 

 

______________________________________________ 

Valdes locekle I. Starkova  Prokūrists M.Lazdiņa 

 

 

 
 

Valdes loceklis I. Rezebergs   
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01.03.2018. vienošanās Nr.1 

1. pielikums  

        

 

„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

5. daļa "Plāksteri un leikoplasti" 

Tehniskais - finanšu piedāvājums  
           

Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 

N. 

p.k 
Nosaukums un apraksts 

Viena  

vienība* 

Plānotais vienību 

daudzums 24 

mēnešiem 

Piedāvātās preces 

nosaukums 
Ražotājs 

Vienas 

vienības  

cena, euro 

bez PVN 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa, 

euro bez 

PVN 

PVN, 

euro 

Plānoto 

vienību 

daudzuma 

summa euro 

ar, PVN 

Plāksteri un leikoplasti 

1 

Plāksteris, nesterils, pašlīpošs, 

elastīgs, neausta materiāla, rullī 

2,5cm x10m 

gab. 150 
Pārsējs pašlīpošais 

2.5cmx10m 
OneMed 0,560 84,000 10,080 94,080 

2 

Plāksteris, nesterils, pašlīpošs, 

elastīgs, neausta materiāla, rullī 5cm 

x10m 

gab. 100 
Pārsējs pašlīpošais 

5cmx10m 
OneMed 0,910 91,000 10,920 101,920 

3 

Plāksteris,nesterils, 

pašlīpošs,elastīgs, neausta materiāla, 

rullī 10cm x10m 

gab. 50 
Pārsējs pašlīpošais 

10cmx10m 
OneMed 1,620 81,000 9,720 90,720 

4 

Plāksteris i/v katetru fiksacijai, 

sterils, pašlipošs, ar iegriezumu, 

hipoalergēns, neausta materiāla ar 

mitrumu absorbējošu spilventiņu ne 

< 6cm x 8cm 

gab. 7300 
Pārsējs pašlīpošais i/v 

6cmx8cm 
OneMed 0,045 328,500 39,420 367,920 

5 

Plāksteris pēc injekcijām ar mitrumu 

absorbējošu spilventiņu, individuālā 

iepakojumā ne < 1,9cmx7,2cm 

gab. 18500 
Plākster standart 

19mmx72mm 
OneMed 0,024 444,000 53,280 497,280 

6 

Plāksteris sterils, ar mitrumu 

absorbējošu spilventiņu, neausta 

materiāla, elpojošs, pašlipošs 10cm 

x10cm (+/-1cm) 

gab. 1000 
Pārsējs pašlīpošais 

10cmx10cm+saliņa 
OneMed 0,059 59,000 7,080 66,080 

7 
Plāksteris sterils, ar mitrumu 

absorbējošu spilventiņu, neausta 
gab. 800 

Pārsējs pašlīpošais 

15cmx10cm+saliņa 
OneMed 0,082 65,600 7,872 73,472 
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materiāla, elpojošs, pašlipošs 10cm 

x15cm (+/-1cm) 

8 

Leikoplasts 2.5cm plats, auduma, 

ūdensizturīgs, hipoalerģisks, līmviela 

nodrošina labu saķeri un noturīgumu 

m 3300 
Transpore baltā 

2,5cmx9,1m 
3M 0,063 207,900 24,948 232,848 

9 

Leikoplasts 2.5cm plats, celulozes, 

hipoalerģisks, līmviela nodrošina 

labu saķeri un noturīgumu 

m 5000 
Micropore 

2,5cmx9,1m 
3M 0,039 195,000 23,400 218,400 

10 

Leikoplasts 2,5 cm plats, zīda, viegli 

noplēšams visos virzienos, 

hipoalerģisks, līmviela nodrošina 

labu saķeri un noturīgumu 

m 4200 
Durapore silk        

2.5cmx9,1m 
3M 0,096 403,200 48,384 451,584 

Kopā summa EUR 3,498 1959,200 235,104 2194,304 
 

 
   

               
          

SIA “OneMed” kopprokūra: 

 

Prokūrists 

Jānis Kūlants  _____________ 

Baltijas loģistikas vadītājs  

 

Prokūrists  

Māra Lazdiņa _ ____________ 

Produktu menedžere 

 

01.03.2018. 
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„Medikamentu un medicīnas preču piegāde”. 

Identifikācijas Nr. RPNC/2016/04 

9. daļa "Pacientu aprūpes piederumi" 

Tehniskais - finanšu piedāvājums 

 

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  

2 

Apģērbs - krekls vienreizlietojams, neausta 

materiāla, īsām piedurknēm, nesatur lateksu, 

kakla izgriezums apstrādāts ar lentīti, 

necaurspīdīgs, tumša krāsa, izmērs L, XL 

gab. 3000 
OP.z. Krekls 

izm.L;XL 
OneMed 0,712 2136,000 256,320 2392,320  

3 
Apģērbs - bikses vienreizlietojamas, neausta 

materiāla, nesatur lateksu, ar tuneļveida jostiņu, 

necaurspīdīgas, tumša krāsa, izmērs  L, XL 

gab. 4000 
OP.z. Bikses 

izm.L;XL 
OneMed 0,593 2372,000 284,640 2656,640  

Kopā summa EUR 1,305 4508,000 540,960 5048,960  

   

SIA “OneMed” kopprokūra: 

 

Prokūrists 

Jānis Kūlants  _____________ 

Baltijas loģistikas vadītājs  

 

Prokūrists  

Māra Lazdiņa ______________ 

Produktu menedžere 

 

01.03.2018. 
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