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N. 
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Minimālās tehniskās prasības 
(produkta nosaukums un veids) 

Dau-
dzums Piegādātāja jautājums Iepirkumu komisijas atbilde

1 

Lab spoons nickel-stainless 
steel, L 9 in.  
(Sigma – Aldrich Z282774-
1PAK vai ekvivalents)  

1 gab. Nickel chromium steel. Single -
ended. With PTFE-coated ends. 
Spoon spatula. Length 225 mm. 
Kods: 9220945. 
(http://www.wenk-labtec.com/)
Vai šāda lāpstiņa tiks uzskatīta 
par ekvivalentu prasītajai?  

Minētā lāpstiņa netiks 
uzskatīta par ekvivalentu 
prasītajai, jo lāpstiņai ir jābūt 
bez pārklājuma. 

5 

TLC Aluminum Sheets from 
EMD/Merck KGaA L × W 20 
cm × 20 cm, silica gel 60 
matrix, binder, Polymeric, 
fluorescent indicator (Sigma – 
Aldrich Z740226-25EA vai 
ekvivalents)  

360 
gab. 

Vai “silica gel 60 matrix” 
nozīmē, ka komplektā ir 60 gb. 
un nepieciešami tādi 6 
komplekti? Vai arī tiek 
pieprasīti tādi 360 gb. 
komplekti? 

“silica gel 60 matrix” 
raksturo plāksnīti – uz 
plāksnītes ir 60 elementi. 
Komplektā ir 25 plāksnītes. 
Skaitlis 360 nozīmē 
maksimālo plāksnīšu skaitu, 
kas līguma ietvaros varētu 
tikt nopirkts. 

8 

Capillary tubes, Made of 
AR®-glass. Thin-walled, 
open on one side. Length 80 
mm, outer-Ø 1.35 mm, inner-
Ø 0.95 mm 
(Carl-Roth 0820.1 vai 
ekvivalents)  

1000 
gab. 

Haematocrit capillary tubes 
Disposable capillaries for blood 
centrifugation tests, length 75 
mm, outer diameter 1.42 mm - 
1.68 mm, with heavy wall 
thickness and color-coded acc. 
to DIN 12 772, CE acc. IVD 
98/79 EG.Type Plain , Colour 
blue. 
Kods: 6200639. 
(http://www.wenk-labtec.com/)
Vai šādas caurulītes tiks 
uzskatītas par ekvivalentām 
prasītajai? 

Minētās caurulītes netiks 
uzskatītas par ekvivalentām 
prasītajām. Caurulītēm ir 
jābūt ar prasītajiem 
izmēriem, jo tām ir jābūt 
savietojamām ar esošo Carl-
Roth iekārtu. 

31 

Rotilabo-standard joint funnel 
assortiment 
(Carl-Roth 2080.1 vai 
ekvivalents) 

1 gab. Carl-Roth katalogā tiek 
piedāvāts komplekts, kas sastāv 
no 3 dažāda izmēra piltuvēm. 
Kāda izmēra piltuves ir 
nepieciešamas?  
Varam piedāvāt: 
Powder funnels, PP Transparent. 
With short, wide stem. For transfer 
of powdered and granular 
substances. Rapid flow due to a 
steep 60° angle. Food-safe 
products according to EC 
Directive No. 10/2011. 

Ir domātas Carl-Roth 
piltuves 2060.1, 2073.1 un 
2075.1. Par ekvivalentām 
prasītajām tiks uzskatītas 
piltuves, izgatavotas no tā 
paša materiāla un ar 
izmēriem, kas neatšķiras 
vairāk kā par 10% no 
minētajām Carl-Roth 
piltuvēm. 
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2 High Precision Tweezers Style 

#55 Dumoxel® Anti-magnetic 
Stainless Steel tweezers, High 
Precision 
(http://www.2spi.com/catalog/ 
tweezers/t/style55 vai 
ekvivalents) 

3 gab. Forceps, non-magnetic, 18/8 
steel, extra fine, smooth tips, 
Length 105 mm, Type Straight. 
Kods: 9160130. 
(http://www.wenk-labtec.com/) 
Vai šāda pincete tiks uzskatīta 
par ekvivalentu prasītajai?  

Par ekvivalentām 
prasītajām tiks uzskatītas 
pincetes, kuras atbilst pēc 
īpašībām un formas un 
kuru garums neatšķiras 
vairāk kā par 10% no 
prasībās minētajām 
110mm garajām pincetēm.

3 Anti-magnetic Stainless Steel 
High Precision Tweezers 
(2spi.com kods 0S02P-XD vai 
ekvivalents)  

3 gab. Stainless steel forceps of highest 
precision. Extremely fine tips, 
tempered. Suitable for 
electronics, microscopy and 
biology. Form: straight. Overall 
length: 120 mm. Kods: 21038. 
(http://www.wenk-labtec.com/) 
Vai šāda pincete tiks uzskatīta 
par ekvivalentu prasītajai? 

Par ekvivalentām 
prasītajām tiks uzskatītas 
pincetes, kuras atbilst pēc 
īpašībām un formas un 
kuru garums neatšķiras 
vairāk kā par 10% no 
prasībās minētajām 
120mm garajām pincetēm.

4  PTFE-membrānu filtri ar poru 
izmēriem  0.45 (μm)   
Membrānas   Ø =15 (mm)  
(Carlroth KC94.1 vai 
ekvivalents) 

300 
gab. 

KC94.1: 0.20 (μm) poru izmērs?  Izlabota tehniska kļūme 
prasībās: PTFE-membrānu 
filtri ar poru izmēriem  
0.20 (μm)   Membrānas Ø 
=15 (mm)  (Carlroth 
KC94.1 vai ekvivalents) 

5 PTFE-membrānu filtri ar poru 
izmēriem 0.45 (μm)   
Mebrānas   Ø =13 (mm)   
(Carlroth KC95.1 vai 
ekvivalents) 

200 
gab. 

KC95.1: diametrs ir 15 mm ? Izlabota tehniska kļūme 
prasībās: PTFE-membrānu 
filtri ar poru izmēriem 0.45 
(μm)   Mebrānas   Ø =15 
(mm)   (Carlroth KC95.1 
vai ekvivalents) 

24 Kvarca kivete krāsvielu lāzeru 
vielu mērījumiem (visas četras 
puses caurspīdīgas). Iekšējais 
izmērs 10x0.5 mm. Ārējais 
izmērs 12.5x12.5x(35-50). Ar 
PTFE korķi. 

2 gab. Vai nepieciešama kivete 
absorbcijas mērīšanai? Varbūt, ir 
kāds piemērs, no kāda kataloga?

Piemēram:  
http://www.starnacells.com/ 
DLC-28.05F-Q-10 

25 Kvarca kivete fosforiscences 
mērījumiem (visas četras 
puses caurspīdīgas). Iekšējais 
izmērs 10x2 mm. Ārējais 
izmērs 12.5x12.5x(35-50). Ar 
uzskrūvējamu korķi. (Thorlabs 
CV10Q700FS vai ekvivalents) 

2 gab. Thorlabs nepiedāvā kivetes ar 
uzskrūvējamu korķi. Varbūt, ir 
kāds piemērs, no kāda kataloga?

Izlabota tehniska kļūme 
prasībās:  
Nevis Thorlabs, bet, 
http://www.starnacells.com/ 
18-Q-10-GL14-C vai 
ekvivalents. 
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