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LĪGUMS Nr.MAR/2016/63 
Par Iepirkuma 2. daļu “Pārcelšanas palīglīdzekļu piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam”; 

Par Iepirkuma 3. daļu “Aizsargājošās gultas veļas piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam”. 

 

Madonas novada Mārcienas pagastā 

 

2016.gada 22.novembrī 

 

Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības 

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

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

Slēgta akciju sabiedrība “SLAUGIVITA”, kuras vārdā saskaņā _______________ 

rīkojas ____________________, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, 

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

Mārcienas pansionātam” 2.un 3.daļas, kuras attiecīgi atbilst Līguma daļām, dokumentu prasībām, 

Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu (turpmāk tekstā – Iepirkums),  

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

pielikumiem (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

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

resursiem Madonas novada Mārcienas pansionātam piegādāt preces atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai Iepirkuma 2.un 3.daļā, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Iepirkuma 

dokumentu prasībām un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā. 

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

noslēgšanas dienas.  

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena Iepirkuma 2.daļas Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro 2 199,71 (divi tūkstoši viens simts 

deviņdesmit deviņi euro, 71 cents)  bez pievienotās vērtības nodokļa, Iepirkuma laikā 

aritmētiskas kļūdas nav konstatētas. 

2.2. Līgumcena Iepirkuma 3.daļas Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro 1 822,85 (viens tūkstotis astoņi simti 

divdesmit divi euro, 85 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, Iepirkuma laikā 

aritmētiskas kļūdas nav konstatētas. 

2.3. Abu Līgumā iekļauto Iepirkuma daļu kopējā līgumcena (Līguma 2.1.un 2.2.punkts) 

ir euro 4 022,56 (četri tūkstoši divdesmit divi euro, 56 centi)  bez pievienotās vērtības 

nodokļa. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

2.4. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši:  

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

rēķinu pēc Darbu pabeigšanas. 

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

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

iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

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

Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

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

pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem 
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trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti 

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

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

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

ir iekļautas citu darbu cenās. 

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

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

sadārdzinājums, kurš Izpildītājam bija jāparedz līgumcenā, netiek atlīdzināts. 

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

daudzumu. Tādā gadījumā līgumcena tiek aprēķināta atbilstoši piedāvājumā norādītajām 

vienības cenām un faktiski pieņemto Preču daudzumam. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā 

apmērā un kārtībā. 

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

kura no viņa ir atkarīga. 

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

priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

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

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.  

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

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

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

rakstiski pamatoto defektu novēršanu, nodrošinot garantijas remontu vai apmainot defekta 

preci pret jaunu. 

4.4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

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

aktus, kas attiecas uz kvalitātes un drošības prasībām piegādājamām precēm un Līguma 

Darbu izpildi. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā 

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

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

pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

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

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

piegādāto preču garantiju apliecinošos dokumentus. Ražotāja noteiktajām lietošanas un 

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

latviešu valodā. 

5. GARANTIJAS 

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

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

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

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

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

līdzekļiem novērš defektus, piegādājot preci attiecīgajā vietā. 

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

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

nosūta to Izpildītājam.  

5.4. Pēc Defektu novēršanas Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 
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5.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst garantijas laikā konstatētos defektus un par to rakstiski ir 

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

Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu 

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

rēķinā norādītajā termiņā. 

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

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

lietošanas noteikumus, kā rezultātā ir radies konkrētais defekts. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

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

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

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

saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

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

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

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

līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas. 

6.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

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

kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

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

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

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

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

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

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

abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju 

norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas 

brīdi. 

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

jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas 

ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. 

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

summas izmaiņām, vai citiem ar sekmīgai Līguma izpildei pamatotiem Līguma 

grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

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

7. NEPĀRVARAMA VARA 

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

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

ietekmēja Darbu izpildi. 

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

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

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

apstākļi. 

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

tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

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

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

izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 



4 
Iepirkuma “Sadzīves preču piegāde Madonas novada Mārcienas pansionātam” līgums. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

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

prasības. 

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

Grozījumu vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Izpildītāja ierosinājumu, 

ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma 

dokumentos noteiktās prasības.  

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

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

9.4.  Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

līguma izpildi: 

Izpildītāja atbildīgā persona par 

līguma izpildi: 

Madonas novada Mārcienas pansionāta 

vadītāja Dace ZEILE 

 

 

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

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

savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas. 

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

atrunāto saistību izpildei. 

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

rakstiski un tos parakstījušas abu Pušu paraksttiesīgās personas. 

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

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

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

spēkā esamību. 

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

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

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

9.11. Līgums ir sagatavots uz 5 (piecām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no 

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

spēks. 

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

noteikumiem. 

10. LĪGUMA PIELIKUMI 

10.1. Līguma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija Iepirkuma 2. un 3.daļā (uz 4 (četrām) 

lappusēm); 

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

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

pievienots atsevišķi, uz 35 (trīsdesmit piecām lapām). 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS 

Madonas novada 

Mārcienas pagasta pārvalde 

Reģistrācijas Nr. 90000054695 

Adrese: Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas 

pagasts, Madonas novads, LV-4852. 

 

Konts Nr.  

IZPILDĪTĀJS 

Slēgta akciju sabiedrība 

 “SLAUGIVITA” 

Reģistrācijas Nr145440368 

Juridiskā adrese: Dubijos g. 16, Šauļi, 

LT-77172, Lietuva; 

Pasta adrese:  

Konts Nr.  

mailto:marcienaspansionats@madona.lv
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Madonas novada Mārcienas pagasta Amats 

pārvaldes vadītāja   

 

 

 

 

 

_________________________I.Mālniece _______________________V.Uzvārds 

Banka:  

SWIFT kods:  

Banka:  

SWIFT kods:  
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Līguma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Iepirkuma 2.daļai 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Līguma daļa “Pārcelšanas palīglīdzekļu piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam” 

 
Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

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

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

3.  
Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

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

procentu) diapazonā. 

4.  
Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts 

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

Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām un standartiem. 

5.  
Visām precēm ir vismaz 2 (divu) gadu garantija, ja Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai 

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

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

6.  
Līguma izpildē ir pieļaujama Iepirkuma piedāvājumā norādītās konkrētās preces aizstāšana, 

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

atbilstošu Preci, ja tas ir iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats1 

Dau- 

dzums 

gab. 

Speciālās prasības Precēm 

1.  

Pārcelšanas, grozīšanas 

palags 

30 

Pozicionēšanas palags pacientam gultā: lai varētu 

pagriezt uz sāniem, pārvietot nepieciešamajā 

stāvoklī. To var izmantot arī pacientu pārcelšanai 

no gultas uz citu virsmu (gultas, transporta ratiņiem 

u.c.). Izgatavots no augstas kvalitātes materiāla. 

Izmērs (M): 70 x 90 cm. Bez rokturiem. 

2.  

Pārcelšanas, grozīšanas 

palags 

30 

Pozicionēšanas palags pacientam gultā: lai varētu 

pagriezt uz sāniem, pārvietot nepieciešamajā 

stāvoklī. To var izmantot arī pacientu pārcelšanai 

no gultas uz citu virsmu (gultas, transporta ratiņiem 

u.c.). Izgatavots no augstas kvalitātes materiāla. 

Izmērs (XL): 85x120 cm. Bez rokturiem. 

3.  

Daudzfunkcionālās 

nestuves         

                                  

1 

Daudzfunkcionālas nestuves MaxiMove vai 

ekvivalents, paredzētas pacienta pacelšanai, 

grozīšanai gultā, pārvietošanai no virsmas uz 

virsmu, pacelšanai no grīdas. 

Nestuves izgatavotas no ūdensnecaurlaidīga neilona 

ar oderi, vidū ir ielikts elastīgs plastika dēlis. 

Nestuves ar četriem rokturiem, kas piestiprināti pa 

diviem pie abiem nestuves sāniem. 

Nestuvju izmēri: garums 112 cm, platums 53 cm. 

Maksimālā kravnesība 150 kg.  

Plastikāta pamatne tīrāma ar ziepjūdeni un 

dezinfekcijas līdzekļiem. Pārvalku ir iespējams 

mazgāt 70 °C.  

CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas 

prasībām par medicīniskām ierīcēm. 

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

specifikācijās rakstītās prasības. 
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4.  

Pārvietošanas dēlis   

RollerSlide vai ekvivalents 

 1 

Piemērots guļošu pacientu pārvietošanai no (uz) 

gultas uz dušas ratiņiem, nestuvēm un tml. 

Piemērots lietošanai uz un no virsmām ar nevienādu 

augstumu. 

RollerSlide vai ekvialents,  komplektācijā ir 

plastmasas dēlis ar mīkstu materiālu un pārvalks. 

Šis materiāls samazina berzi ar pacienta ķermeni un 

nodrošina pacientu, kuri cieš sāpes, vieglu 

pārvietošanu. 

Dēli var viegli notīrīt, to var lietot kopā ar 

vienreizējas lietošanas polietilēna pārvalkiem.  

Izmēri: garums 175 cm, platums 50 cm. 

CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas 

prasībām par medicīniskām ierīcēm. 

5.  

Pozicionēšanas siksna 

SitWalk vai ekvivalents 

 

1 

Šī siksna paredzēta pacienta pavilkšanai dziļākā 

pozīcijā uz krēsla vai ratiņiem. Siksna ir izgatavota 

no poliestera, ar 8 izturīgiem rokturiem. Izmēri: 

13x140 cm.  

6.  

Pārvietošanas un 

pacelšanas siksna EasyBelt 

vai ekvivalents 

 

1 

Siksnai ir vertikāli un horizontāli rokturīši, aiz 

kuriem ir ērti pieturēt un pacelt pacientu. Siksna 

sasprādzējama ar plastikāta slēdzi, vidukļa 

apkārtmērs regulējams.  Ar siksnu iespējams 

apņemt gan pacientu gan aprūpētāju. Ārējā siksnas 

puse izgatavota no poliamīda, iekšējā siksnas daļa 

izgatavota no neslīdīga neilona ar poliesteru. 

Siksnas platums 12 cm. Siksnas izmērs: M, 70-120 

cm vidukļa apkārtmēram, 9 pieturēšanas rokturi. 

Mazgāšanas 70ºC, žāvēšana ar elektrisko žāvētāju 

45 – 50ºC. 
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Līguma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Iepirkuma 3.daļai 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Līguma daļa “Aizsargājošās gultas veļas piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam” 

 
Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

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

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

3.  

Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

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

procentu) diapazonā. 

4.  

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

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

Eiropas Savienībā spēkā esošajām prasībām un standartiem. 

5.  

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

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

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

6.  

Līguma izpildē ir pieļaujama Iepirkuma piedāvājumā norādītās konkrētās preces aizstāšana, 

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

atbilstošu Preci, ja tas ir iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats2 

Dau- 

dzums 

gab. 

Speciālās prasības Precēm 

1.  

Spilvena aizsargpārvalks  

120 

No sintētiska auduma, 60x60cm. Aizsargpārvalks, 

kas paredzēts spilvenu aizsargāšanai no 

netīrumiem, baktērijām, sēnītēm, un ērcīšu 

veidošanās, nepatīkamas smakas rašanās.- 

Izgatavots no speciāli ārstniecības iestādēm 

paredzēta auduma, kas nelaiž cauri šķidrumus, ir 

gaisa caurlaidīgs, viegli tīrāms un mazgājams. Iztur 

līdz 100 mazgāšanas reizēm. 

Pašūts no sintētiska auduma (100% poliesters), 

pārklāts ar poliuretāna plēvi. 

Audums nerada alerģijas un ir piemērots ar astmu 

slimojošiem cilvēkiem. 

Ar rāvējslēdzēju. Mazgājams 90° C temperatūrā, 

tīrāms neizmantojot šķīdinātāju. Audums ir pilnībā 

nekaitīgs cilvēkiem un videi. 

2.  

Matrača aizsargpārvalks  

25 

Ar rāvējslēdzēju 90x200 cm.  Audums ir pilnībā 

nekaitīgs cilvēkiem un videi.  Laminēts ar 

poliuretāna plēvi, šķidrumnecaurlaidīgs, 

gaiscaurlaidīgs, antibakteriāls. Mazgājot 950 C, iztur 

līdz 100 mazgāšanām. Var žāvēt žāvētavā 700 C, 

dezinficēt ar dezinficēšanas līdzekļiem, kas 

piemēroti plastikātam. 

3.  

Aizsargpārvalks segai  

20 

Izmērs 140 x 200 cm. Aizsargpārvalks, segu 

aizsargā pret mitrumu un nodrošina maksimālu 

relaksāciju un miega komfortu. Sastāvdaļas: 

kokvilna (ārējais slānis) un poliuretāna (iekšējā). 

Izmērs 140 x 200 cm. Elpojošs. Ar rāvējslēdzēju. 

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

specifikācijās rakstītās prasības. 
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Var mazgāt 40° C temperatūrā. Krāsa – balta. 

4.  

Mitruma necaurlaidīgs 

pārvalks ar gumiju 

20 

Pārvalka augšējā puse - frotē auduma, un apakšā - 

poliuretāna. Elpojošs, baktērijas nevairojas, anti- 

alerģisks. Ar šauru gumiju,  tādējādi to ir ērti 

uzvilkt un novilkt no matrača. Izmērs: 100 x 200 

cm. Var mazgāt 95°C. Krāsa – balta. 

5.  

Daudzreizēji lietojams 

absorbējošs paladziņš 

30 

Daudzreizēji lietojams absorbējošs paladziņš 

smagam inkontinences līmenim. Aizsargā matraci 

no nevēlamas šķidruma iekļūšanas. Paladziņš sastāv 

no 5 slāņiem, piemērots vidēja un smagas urīna 

nesaturēšanas gadījumos. Mitruma izturīgs.  Izmēri: 

80x90 cm. To var mazgāt (90° C) un žāvēt - 

aptuveni 250-300 reizes. 

6.  

Mitrumu necaurlaidīgs 

paklājs  

20 

Smagiem urīna nesaturēšanas gadījumiem. Sastāv 

no trīs slāņiem: augšējā - 100 procenti kokvilna, 

vidū -absorbējošu slāni, apakšā - mitruma 

necaurlaidīgu slāni. Elpojošs. Izmērs: 84 x 92 cm. 

To var mazgāt 95 ° C. 

 

 


