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Iepirkuma līgums Nr. 01-29/259 
 
Rīgā          2016. gada 15.jūlijā 
 
 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas 

slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - PIRCĒJS, 
tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra 
Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā  - 
PIRCĒJS, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Excellent partner”, reģ. nr. 40103861369, Kursīšu 
iela 21, Mārupe, LV-2167, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās valdes locekles Evitas Sondores  
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot 
pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko 
iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „Daudzreiz lietojamas pacientu veļas 
piegāde”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/26MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, 
turpmāk - Līgums: 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Līguma priekšmets ir daudzreiz lietojamas pacientu veļas piegāde Slimnīcai šādās 

iepirkuma priekšmeta daļās: 

1.1.1. iepirkuma priekšmeta I daļā - gultas palagi, virspalagi, spilvena pārvalki; 
1.1.2. iepirkuma priekšmeta II daļā - gultas puspalagi un pacienta/personāla dvieļi; 
1.1.3. iepirkuma priekšmeta III daļā - pacientu krekli; 
1.1.4. iepirkuma priekšmeta V daļā - Pacientu sega (dienas un nakts). 

1.2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām daudzreiz lietojamo pacientu 
veļu (turpmāk tekstā – PRECE), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikumā 
Nr.1), tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) un cena noteikta Līguma 
pielikumā Nr.3, kuri ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību PĀRDEVĒJS fiksē preču pavadzīmē – 
rēķinā. 

1.4. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECES kvalitāti un sedz PIRCĒJAM visus 
pierādītos ar PRECES neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. 

1.5. PRECEI ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos 
nemainīga PRECES kvalitāte. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir EUR 7 550.60 (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro 60 

centi) bez PVN, kuru veido: 

2.1.1. Iepirkuma priekšmeta I daļā –2 079.20 EUR bez PVN; 
2.1.2. Iepirkuma priekšmeta II daļā –1 814.30 EUR bez PVN; 
2.1.3. Iepirkuma priekšmeta III daļā –1 605.00 EUR bez PVN; 
2.1.4. Iepirkuma priekšmeta V daļā –2 052.10 EUR bez PVN. 
Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši 
attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam 

2.2. Cenas tiek noteiktas euro (EUR), vadoties no iepirkuma procedūrā iesniegtā finanšu 
piedāvājuma un tiek norādītas Līguma pielikumā Nr. 3. 
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2.3. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAM, saskaņā ar šo Līgumu, 
iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika 
iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAM netiek atlīdzināti. 

2.4. PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu 45 (četrdesmit piecu)  darba dienu 
laikā no PRECES piegādes brīža, pēc PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas. 

2.5. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis 
naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma 
uzdevums.  

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI 

3.1. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM PRECI saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā 2 
(divu) mēnešu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz 
PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes 
ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus. 

3.2. PRECE uzskatāma nodota PIRCĒJAM no PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas 
dienas. PREČU pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA 
pilnvarotā persona – medicīniskās noliktavas pārzine Larisa Grena.  

3.3. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču 
atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz 
rēķina par preču pieņemšanu. 

3.4. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt PREČU pavadzīmes - rēķinu un 
pieņemšanas - nodošanas aktu par saņemto PRECI, viņa pienākums ir rakstiski 
informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem 5 (piecu) darba dienu laikā no 
PREČU pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas. 

3.5. PIRCĒJA pretenzijas par PRECES daudzumu: 

3.5.1. ja, pieņemot PRECI, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida 
neatbilstību Līguma nosacījumiem un PREČU pavadzīmēm - rēķiniem, 
PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā 
noformē un nosūta PĀRDEVĒJAM attiecīgu aktu; 

3.5.2. PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas 
saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošas PRECES ar jaunām 
PRECĒM uz sava rēķina. 

3.5.3. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri 
saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas 
PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā. 

 

4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEPILDĪŠANU 

4.1. Līgums stājas spēkā no LĪDZĒJU parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību 
pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus. 

4.2. Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts līgumsods 0,1% apmērā no laikā 
nepiegādātās PRECES vērtības par katru nokavēto piegādes dienu. 

4.3. Par piegādātās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts līgumsod 0,1% 
apmērā par katru maksājuma dienu. 

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līguma izpildes. 
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4.5. Ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai 
PUSEI ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski 
paziņojot par to otrai PUSEI, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās PUSES 
zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes. 

 

5. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA 
ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

5.1. PIRCĒJAM ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:  
5.1.1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;  
5.1.2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā 

darbība ir apturēta. 
5.2. PUSĒM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš par to rakstiski brīdinot otru PUSI, ja viena no PUSĒM nepilda kādu no 
Līguma saistībām. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai 
PUSEI nosūtīts paziņojums. 

5.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par faktiski 
veiktajām preču piegādēm. 

5.4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nekavējoties, ja PIRCĒJS ar 
spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tiek ierosināts 
tā tiesiskās aizsardzības process vai tiek uzsākta tā likvidācija. 

 
 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai 
nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un 
kompetento iestāžu izsniegtus pieradījumus.  

6.2. Abas līgumslēdzējas Puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi 
vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus 
puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, 
piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu 
nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ 
nespēj pildīt savus pienākumus informē otru Pusi par šiem apstākļiem 5 darba 
dienu laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus. 

6.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai 
pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas 
iepriekš. 

6.4. Līgumslēdzējas puses 6.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes 
termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to 
sekas. 

6.5. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. 
degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, 
valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

 

7. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

7.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai 
abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās 
protokolu. LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā. 

7.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar 
LR normatīvajiem aktiem. 
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7.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas 
vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI 
(PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā. 

7.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā 
tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 

7.5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA 
iepriekšējas piekrišanas. 

7.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: 

7.6.1. No PIRCĒJA puses: medicīniskās noliktavas pārzine Larisa Grena tālr. 
67399363, fakss 67392348, e-pasts: larisa.grena@tos.lv; galvenā māsa Ilze 
Neparte, tel. 67399379, e-pasts: ilze.neparte@tos.lv. 

7.6.2.  No PĀRDEVĒJA puses: Evita Sondore, tālr. 29495423, e-pasts: 
sia.excellent@gmail.com. 

7.7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir 7 
(septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM. 

7.8. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

7.8.1. 1.pielikums – Iepirkuma procedūras nolikuma Tehniskās specifikācija uz 7 
(septiņām) lapām. 

7.8.2. 2.pielikums – Izpildītāja iesniegtais Tehniskais piedāvājums uz 4 (četrām) 
lapām; 

7.8.3. 3.pielikums – Izpildītāja iesniegtais Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas; 
7.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un 

abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 
8. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES 

PIRCĒJS: PĀRDEVĒJS: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” 

Reģ. Nr. 40003410729 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV92HABA0551009437916 
Kods: HABALV22 
Tel.67399300, fakss 67392348 

 

SIA “EXCELLENT PARTNER” 

Reģ. Nr. 40103861369 
Kursīšu iela 21, Mārupe, LV-2167 
“Swedbank” AS 
Konta Nr. LV38HABA0551039516357 
Kods: HABALV22 
Tel. 29495423 

Valdes priekšsēdētāja:  

______________________                    Z.v 

Anita Vaivode  

Valdes locekļi: 

Inese Rantiņa  _______________ 

Modris Ciems ________________ 

   Valdes locekle: 

____________________                Z.v.  

Evita Sondore 
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Pielikums Nr.1 
15.07.2016. Līgumam 

Nr.01-29/259 
 

Iepirkuma procedūras  
„Daudzreiz lietojamas pacientu veļas piegāde” 

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/26MP 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

Pretendentam kopā ar Tehnisko piedāvājumu jāiesniedz šāda papildus informācija: 
 
1. Vispārīgās prasības  
Pretendentam jāiesniedz: 

1.1. Piedāvāto izstrādājumu audumu ražotāja izsniegta sertifikāta kopija (uzņēmuma vadītāja apstiprināta) un tulkojums latviešu valodā, ja sertifikāts nav 
izsniegts Latvijas Republikā. 

1.2. Pretendentam jāiesniedz izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai bezmaksas Preču (oriģināli) paraugi (skat. attiecīgi katrai iepirkuma priekšmeta daļai) - 
iesniedzamie paraugi jāiesniedz iesaiņoti caurspīdīgā plastikāta maisā, kas marķēti ar pretendenta nosaukumu un adresi. Pretendents pēc iesniegto Preču 
paraugu izvērtēšanas un praktiskās aprobācijas tos var saņemt ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma rezultātu saņemšanas dienas. Pasūtītājs 
nenes materiālu atbildību, ja aprobācijas procesā, atbilstoši preces marķējumam, mazgāšanas, dezinfekcijas, žāvēšanas un gludināšanas prasībām, Prece 
zaudē sākotnējo kvalitāti. 

1.3. Piedāvājumā norādīt informāciju par iespējamiem piegādes termiņiem no līguma noslēgšanas brīža. 
1.4. I.daļas 1., 2. un 3. pozīcijām, II.daļas 1. un 2 pozīcijām, III. daļas 1. un 2. pozīcijām obligāti ir jāiesniedz auduma tehniskais apraksts, kurā ir arī iekļauta 

informācija par veiktajiem auduma pārbaudes testiem uz: mazgāšanu + 95°C, gaismas noturību, svīšanu, berzi un balināšanu 
 

2. Tehniskās specifikācijas prasības 
 
Iepirkuma priekšmeta I daļa – gultas palagi, virspalagi, spilvena pārvalki 
 
1.pozīcija - gultas palags matracim ar nošūtu "kabatas" ieloci galvgalī palaga fiksācijai  
 Preces pielietojuma mērķis Slimnīcas pacientu gulēšanai uz palaga 
 Preces materiāla atbilstība ISO standartiem Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 
 Prasības Preces materiālam Audums – austa, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu toņu palete, vēlams balta 

Apdares veids – balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetezēts 
Masa uz laukuma mērvienību - 175g/m₂, pielaide 3% 

Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm)  
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Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm) 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaide 2 % 

 Preces marķējums Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās 
izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
 Preces mazgāšanas, dezinfekcijas, žāvēšanas  

un gludināšanas prasības  
Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 
līdzekļiem  no +72°C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar 
gludināšanas preses rulli 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 Izmērs un kopējais daudzums  Palaga izmērs: 160 cm x 260 cm + 30 cm (kabata) 

Kopējais daudzums 220 gabali 
Palagi ir paredzēti gultas matračiem ar izmēriem: 
200cm x 90cm x 12/14cm + 30cm (kabata) – 90 gab. 
200cm x 80cm x 12/14cm+30cm (kabata) – 90gab. 
190cm x 90cm x 12/14cm+30cm (kabata) -20 gab. 
190cm x 80cm x 12/14cm + 30cm (kabata) – 20 gab.  

2.pozīcija Segas pārvalks ar 20 cm  kabatas ieloci segas fiksācijai 
 Preces pielietojuma mērķis Segas apvilkšanai un pacientu apsegšanai  
 Preces materiāla atbilstība ISO standartiem Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 
 Prasības Preces materiālam  Audums – austa, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu toņu palete, vēlams balta 

Apdares veids – balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetezēts 
Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m₂ , pielaide 3%  
Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm)  
Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm) 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaide 2 % 

 Preces marķējums Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās 
izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
 Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 

līdzekļiem  no +72°C līdz +95°C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar 
gludināšanas preses rulli 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 Izmērs un kopējais daudzums Virspalaga izmērs 140cm x 210cm + 30cm (kabata ar nošūtiem puslokā 20 cm gariem stūriem segas 

fiksācijai)  
Kopējais daudzums 50gabali 

3.pozīcija - spilvena pārvalks ar nošūtu "kabatas" ieloci 
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 Preces pielietojuma mērķis Slimnīcas pacientu gulēšanai uz spilvena 

 Preces materiāla atbilstība ISO standartiem Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 

 Prasības Preces materiālam  Audums – austa, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu toņu palete, vēlams balta 
Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas,  mersetezēts 
Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m₂ , pielaide 3%  
Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm)  
Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm) 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaide 2 % 

 Preces marķējums Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās 
izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
 Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 

līdzekļiem  no +72°C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar 
gludināšanas preses rulli 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 Izmērs un kopējais daudzums Spilvena pārvalka izmērs 50cm x 70cm x 15cm  ieloce spilvena fiksācijai 

Kopējais daudzums 150 gabali 
Daļas 1. un 2. pozīcijai izvērtēšanai aprobācijai jāiesniedz viens Preču paraugs (oriģināls), daļas 3. pozīcijai divi gabali. 
Iepirkuma priekšmeta I daļas 1. un 2. pozīcijas preces jāpiedāvā vienā krāsā. 

 
 
Iepirkuma priekšmeta II daļa - gultas puspalagi un pacienta/personāla dvieļi 
 
1.pozīcija – gultas puspalags 

 Preces pielietojuma mērķis Slimnīcas pacientu gulēšanai uz puspalaga 
 Preces materiāla atbilstība ISO standartiem Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 
 Prasības Preces materiālam  Audums – austa, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu toņu palete, vēlams balta 

Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas,  mersetezēts. 
Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m₂ , pielaide 3% Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm)  
Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm) 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaide 2 % 

 Preces marķējums Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās 
izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
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 Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 
līdzekļiem no +72C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas 
preses rulli 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 Izmērs un daudzums  Puspalaga izmērs 160cm x 100cm  

 
Kopējais daudzums 350 gabali 

2.pozīcija – pacienta/personāla dvielis  
 Preces pielietojuma mērķis Ādas susināšanai 
 Preces materiāla atbilstība ISO standartiem Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 
 Prasības Preces materiālam  Audums – austa, tīra, gara 35 vai 50% kokvilna no pamatauduma, gaišu toņu palete, vēlams balta 

Uzkāsums – tīra, gara kokvilna 
Austs (raksts): frotē, augstums 1:3.5 
Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas,  mersetezēts 
Masa uz laukuma mērvienību - 340g/m₂, pielaide 3% 

Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm)  
Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm) 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° pamatnē un audos pieļaujamas maksimāli 15 %  

 Preces marķējums Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās 
izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
 Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 

līdzekļiem  no +72°C līdz +95° temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas 
preses rulli. 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 Izmērs un daudzums Dvieļa izmērs 70cm x 140cm; Daudzums 70 gab. 

Dvieļa izmērs 50cm x 100cm; Daudzums 180 gab. 
Kopējais daudzums 250 gabali 

Daļas katrai pozīcijai izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai jāiesniedz attiecīgi viens Preču paraugs (oriģināls) katrā pozīcijā. 
 
 
 
 
 
 



 9

Iepirkuma priekšmeta III daļa – pacientu krekli 
Pacientu ķirurģiskais krekls ( UNI sex ) ar pusgarām piedurknēm, aizdare (mugurpusē viena sasienama lenta pie kakla un otra malā pie vidukļa). Aizmugures 
daļa pārliekama no vidus līdzi sānu malai. Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/- 2 cm 

 Preces nosaukums  Pacientu ķirurģiskais krekls (UNI sex) ar lentām un pusgarām piedurknēm. Aizdare mugurpusē (mugurpusē 
viena sasienama lenta pie kakla un otra malā pie vidukļa) un abu piedurkņu virspusē pa plecu līniju sākot no 
kakla izgriezuma sasienamas lentas 

 Preces izmēru tabula 

Unisex 
izmērs 

Garums Platums Piedurknes garums Aproces platums 

110 160 62 45 

Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/2cm 
 

 Preces pielietojuma mērķis Slimnīcas pacientiem pirms un pēc operācijas periodā 
 Prasības Preces materiālam  Audums – austa, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu toņu palete, vēlams balta 

Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetezēts 
Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m₂, pielaide 3% 

Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm)  
Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm) 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaide 2 % 

 Preces marķējums Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās 
izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
 Preces mazgāšanas un dezinfekcijas 

prasības 
Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 
līdzekļiem  no +72° C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas 
preses rulli 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 Daudzums  Kopējais daudzums 150 gabali 
Jāiesniedz izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai katra izmēra 1 (viens) preču paraugs (oriģināls).  
Pacientu ķirurģiskais krekls ( UNI sex ) ar pusgarām piedurknēm, aizdare ar lentām. Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/- 2 cm 

 Preces nosaukums  Pacientu ķirurģiskais krekls (UNI sex) pusgarām piedurknēm aizdare (mugurpusē viena sasienama lenta pie 
kakla un otra malā pie vidukļa). Aizmugures daļa pārliekama no vidus līdzi sānu malai. Krekla garums skaitot 
no kakla daļas 110cm +/- 2 cm 
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 Preces izmēru tabula 

Unisex 
izmērs 

Garums Platums Piedurknes garums Aproces platums 

110 160 62 45 

Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/2cm 
 

 Preces pielietojuma mērķis Slimnīcas pacientiem pirms un pēc operācijas periodā 
 Prasības Preces materiālam  Audums – austa, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu toņu palete, vēlams balta 

Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetezēts 
Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m₂, pielaide 3% 

Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm)  
Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm) 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaide 2 % 

 Preces marķējums Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās 
izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
 Preces mazgāšanas un dezinfekcijas 

prasības 
Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 
līdzekļiem  no +72°C līdz +95°C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas 
preses rulli 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 Daudzums   Kopējais daudzums 150 gabali 
Jāiesniedz izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai katra izmēra 1 (viens) preču paraugs (oriģināls)katra izmēra 2 (divi) preču paraugi (oriģināli) 
 
 
Iepirkuma priekšmeta V daļa - Pacientu sega (dienas un nakts) 
Vdaļas 1.pozīcijai obligāti ir jāiesniedz: 
1. ražotāja izsniegtu Oeko – Tex Standart 100 sertifikātu un tā tulkojumu 
2. auduma tehnisko aprakstu 

1.pozīcija - Pacientu sega (dienas un nakts) 
 Preces pielietojuma mērķis Pacientu apsegšanai dienas un nakts laikā 
 Preces materiāla atbilstība ISO 

standartiem 

Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 
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 Prasības Preces materiālam  Pārklāja audums – poliesters -poliestera mikrošķiedra100%, nav spilgta, acis nogurdinoša, gaišu toņu palete, 
vēlams balta 

Auduma apdares veids – balināts, mersetezēt 
Segas pildījums –silikonoizētas dobās šķiedras  
Segas pārklāja auduma masa uz laukuma mērvienību 82g/m₂  +/-2 g/m₂ 
Diega blīvums pamatnē – 36 (pavedieni katrā cm)  
Diega blīvums audos - 228 (pavedieni katrā cm)  
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaide 2 % 
Segas svars - no 900gr līdz 1000gr 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
 Preces mazgāšanas un dezinfekcijas 

prasības 

Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 
līdzekļiem no +72° C līdz +95° C temperatūrā Žāvē līdz +120° temperatūras mehāniskajā žāvētājā 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 3 gadi 
 Izmērs un daudzums Izmērs 200cm x135cm  

Kopējais daudzums 115 gabali 
2.pozīcija - Pacientu sega/pleds 

 Preces pielietojuma mērķis Pacientu apsegšanai dienas laikā 
 Preces materiāla atbilstība ISO 

standartiem 

Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 

 Prasības Preces materiālam  Audums - Poliesters 100%, nav spilgta, acis nogurdinoša 

Apdares veids – mersetezēts, krāsots 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +40°C pamatnē un audos, pielaide 5% 
Segas svars - no 250gr +/-3 g/m₂ 

 Prasības šūšanas tehnikai Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām) 
 Preces mazgāšanas un dezinfekcijas 

prasības 

Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas 
līdzekļiem  +40°C temperatūrā. Žāvē mehāniskajā žāvētājā 

 Preces materiāla izturība lietojot Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 Izmērs un daudzums Segas/pleda izmērs 150cm x 200cm 

Kopējais daudzums 30gabali 
Daļas katrai pozīcijai izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai jāiesniedz attiecīgi viens Preču paraugs (oriģināls) katrā pozīcijā 
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Pielikums Nr.2 
15.07.2016. Līgumam 

Nr.01-29/259 
 

Iepirkuma procedūras 

„Daudzreiz lietojamas pacientu veļas piegāde” 

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/26MP 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

  Pretendents 

Nosaukums reģistrācijas nr. adrese 

SIA “Excellent partner” Reģ. Nr. 40103861369 
 

Kursīšu iela 21, Mārupe, LV-2167 

 
piedāvā piegādāt Pasūtītājam Iepirkuma procedūras „Daudzreiz lietojamās pacientu aprūpes veļas piegāde” nolikuma un tā Tehniskās 
specifikācijas prasībām atbilstošas Preces iepirkuma priekšmeta _1., 2., 3., 4., un 5. daļā:  
 

Iepirkuma 
priekšmeta daļa un 

pozīcijas nr. 

Preces nosaukums 
(izmērs) 

Preces raksturojums (t.sk. atbilstība tehniskās specifikācijas 
prasībām) 

Ražotājs, 
valsts 

I daļa 1.pozīcija Gultas palags matracim 
ar nošūtu "kabatas" 

ieloci galvgalī 
(palaga izmērs: 

160 x 260 + 30cm 
kabata) 

Audums – 175 g/m2 (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna,  
krāsa – balta, maigi balināts, merserizēta 
Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm 
Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 
2 % pielaide 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 
2% pielaide 
Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 

Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām  

Kettelhack, 

Vācija 

I daļa 
2. pozīcija 

Segas pārvalks ar 
kabatu  

Audums – 142 g/m2 (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna 

krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta 
Kettelhack, 
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(pārvalka izmērs:  
140 x 210 + 30 cm) 

Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm 
Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 
2 % pielaide 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 
2% pielaide 
Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 

Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām 

Vācija 

I daļa  
3. pozīcija 

Spilvena pārvalks 
ar nošūtu "kabatas" 

ieloci 
(spilvendrānas 

izmērs: 
50 x 70 + 15cm) 

Audums – 142 g/m2 (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna 

krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta 
Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm 
Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 
2 % pielaide 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 
2% pielaide 
Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 

Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām 

Kettelhack, 

Vācija 

II daļa 
1.pozīcija 

Gultas puspalags 
izmēri: 

160cm x 100cm 

Audums – 142 g/m2 (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna 

krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta 
Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm 
Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 
2 % pielaide 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 
2% pielaide 
Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100Atbilst visām pārējām 
tehniskās specifikācijas prasībām 

Kettelhack, 

Vācija 

II daļa 
2.pozīcija 

Pacienta/personāla 
dvielis 

(izmērs:  

Audums – 340 g/m2 (pielaide +/- 3%), 100% tīra kokvilna,  
krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta 
frotē, diega augstuma attiecība 1: 3,5 

Lincotextil, 
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70 x 140 cm un  
50 x 100cm) 

Diega blīvums pamatnē –11 diegi katrā cm, krustu un šķērsi 
Diega blīvums audos - 18 diegi katrā cm 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē –
15 % pielaide 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos –
15% pielaide 
Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 
Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām 

Vācija 

III daļa  Pacientu krekli Audums – 142 g/m2 (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna 

krāsa – pamatkrāsa balta, virsū simetrisks rakstiņš (kvadrātiņi vai 
zvaigznītes), maigi balināta, merserizēta 
Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm 
Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 
2 % pielaide 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 
2% pielaide 
Atbilst pieprasītajai izmēru tabulai. 
Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām 

Bimatex, 

Vācija 

V daļa 
1.pozīcija 

Pacientu sega  
(dienas un nakts) 

(izmērs: 
135 x 200cm) 

Segas audums –– poliestera mikrošķiedras diegs, 100% poliesters, 82 
g/m2 (pielaide +/- 3%), krāsa balta 

Segas auduma apdares veids – balināts, merserizēts 
Diega blīvums pamatnē – 36 diegi katrā cm 
Diega blīvums audos - 228 diegi katrā cm 
Segas pildījums – 100% poliesters (politerms – mikrošķiedra) 
Segas svars - no 900gr līdz 1000gr  
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 
2 % pielaide 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 
2% pielaide 

FAN, 

Vācija 
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Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 

Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām 

V daļa 2.pozīcija Pacientu sega/pleds 
(izmērs: 

150 x 200cm) 

Materiāls – 100% poliesters, svītrains 
Pleda materiāla apdares veids – merserizēts, krāsots 
Segas svars - no 250gr +/-3 g/m2 

 

Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +40°, pamatnē – 
5% pielaide 
Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +40°, audos –
5% pielaide 
Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 
Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām 

Gozze, 

Vācija 

   
 
 
 
Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)             Evita Sondore           _________________________________ 
 

 15/07/ 2016 
  (diena/mēnesis/gads)
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Pielikums Nr.3 
15.07.2016. Līgumam 

Nr.01-29/259 
Finanšu piedāvājums 

SIA “Excellent partneri” , reģ. nr. 40103861369,  piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras 
„Daudzreiz lietojamas pacientu veļas piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām 
atbilstošu Preci iepirkuma priekšmeta I, II, III, V daļā par šādu:  

 

      

Iepirkuma priekšmeta 
daļa/pozīcija 

Iepirkuma priekšmeta 
nosaukums 

Vienas vienības cena 
euro (bez PVN) 

Piedāvātais 
daudzums  

Kopējā cena euro  
(bez PVN) 

 

I daļ1.pozîcija Palags ar kabatu 6,61 220 1454,20  

I daļa 2.pozîcija Pārvalks 8,45 50 422,50 

 

I daļa3.pozîcija Spilvendrāna 1,35 150 202,50 

 

Kopā bez PVN 2079,20  

PVN _21 % 436,63  

Kopā ar PVN 2515,83  

II daļa 1.pozîcija Puspalags 3,73 350 1305,50  
II daļa 2.pozîcija Dvielis 50 x 100cm 1,59 180 286,20  

II daļa 2.pozîcija Dvielis 70 x 140cm 3,18 70 222,60  

Kopā bez PVN 1814,30  

PVN _21 % 381,00  

Kopā ar PVN 2195,30  

      

III daļa 1.pozîcija Pacientu krekls 4,35 150 652,50  
II daļa 2.pozîcija Pacientu krekls 6,35 150 952,50  

Kopā bez PVN 1605,00  

PVN _21 % 337,05  

Kopā ar PVN 1942,05  
V daļa 1.pozîcija Sega 14,80 115 1702,00  
V daļa 2.pozîcija Pleds 11,67 30 350,10  

Kopā bez PVN 2052,10  

PVN _21 % 430,94  

Kopā ar PVN 2483,04  

 Valdes priekšsēdētāja:  

______________________                    Z.v 

Anita Vaivode  

Valdes locekļi: 

Inese Rantiņa  _______________ 
 
Modris Ciems ________________ 

   _____________: 

____________________                Z.v.  

 

 


