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02.10.2020.  

       

Par iepirkuma procedūras “Universālā dezinfekcijas līdzekļa piegāde” 

(Identifikācijas Nr. RS/2020/42) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija no 

iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā 

ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums: 

Par iepirkumu procedūras tehniskās specifikācijas prasību 1.1.veicamās funkcijas – 

roku un virsmu dezinfekcija. Iepirkumos, kuros iespējamais piegādātājs ir piedalījis, vienmēr ir 

nodalīta roku un virsmu dezinfekcija. Arī ražotāji ražo atsevišķi dezinfekcijas līdzekļus rokām 

un dezinfekcijas līdzekļus virsmām. Izņēmums varētu būt vietējo alkohola ražotāju piedāvātie 

dezinfekcijas līdzekļi, kuri uzjaukti saskaņā ar PVO rekomendācijām. Tiem nav pieejami 

testēšanas pārskati. Protams, etilspirts ir dezinfektants, rokas ir virsma (ar augstākām 

prasībām, kā citas virsmas), un šādi spriežot, ar roku dezinfekcijas līdzekli var dezinficēt 

jebkuru citu spirtus izturīgu virsmu.  

 Vai iepirkuma komisija pieņems par atbilstošu tehniskajai specifikācijai dezinfekcijas 

līdzekli ar etanola saturu virs 70%, kuram ražotāja dokumentos ir norādes tikai par roku 

dezinfekciju? 

 

 

Atbilde: 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr.1272/2008 ražotājs, 

importētājs, pakārtotais lietotājs pirms vielu vai maisījumu laišanas tirgū obligāti tos klasificē 

saskaņā ar regulas II sadaļā noteikto. 

 

Ņemot vērā, ka universālais roku un virsmu dezinfekcijas līdzeklis ir biocīds, tad 

atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) Nr. 528/2012 (t.sk., Regulai (ES) Nr. 

334/2014, ar kuru tika grozīta Regula (ES) Nr. 528/2012) tos tirgū var piedāvāt vai lietot tikai, 

ja tiem ir piešķirta atļauja vai inventarizācijas numurs.  

 

Izsniedzot atļauju vai piešķirot inventarizācijas numuru, atbilstoši Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulā (ES) Nr. 334/2014 noteiktajam, attiecīgajam biocīdam tiek noteikts produkta 

veids, kuram tas ir paredzēts, piemēram, 1. produkta veids – cilvēka higiēnai paredzētie (t.sk., 

lietošanai rokām), 2. produkta veids – paredzēts tādu virsmu, materiālu, iekārtu un mēbeļu 

dezinficēšanai, ko neizmanto tiešā saskarē ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību, 4. 

produkta veids – paredzēts izmanto iekārtu, konteineru, trauku un galda piederumu, virsmu un 
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cauruļvadu dezinfekcijai, ko izmanto pārtikas produktu un dzīvnieku barības (tostarp dzeramā 

ūdens) ražošanas, pārvadāšanas, glabāšanas un lietošanas vietās. 

 

Papildus jānorāda, ka roku dezinfekcijas līdzeklis satur citas aktīvās vielas, kas nepieļauj 

tā lietošanu virsmu apstrādei, kā tas ir noteikts kompetentās iestādes izsniegtajā biocīdu atļaujā 

vai piešķirtajā inventarizācijas numurā, kā arī Drošības datu lapā. 

 

Attiecīgi, ja iespējamā piegādātāja produktam ir kompetentās institūcijas izsniegtā 

atļauja vai piešķirtais inventarizācijas numurs paredz, ka attiecīgo produkta lietošanas veids ir 

1. un 2.produkta veids (lietojams gan rokām, gan virsmām), tad iespējamais piegādātājs var 

piedāvāt šādu produktu. Citos gadījumos šāds dezinfekcijas līdzeklis netiks uzskatīts par 

atbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām.  
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