
 
Rīgā 

    

 

05.10.2020.  

       

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: 

Lūdzu precizēt, vai patiešām ir nepieciešama biocīda inventarizācijas numura reģistrācijas 

apliecība, kuru izsniedzis Valsts Vides Dienests (VVD), kā minēts jūsu nolikumā? Jautāju dēļ 

tā, ka VVD neizsniedz biocīda inventarizācijas numurus, bet drīzāk, tā ir Latvijas Vides, 

Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Centra (LVMĢC) kompetence (kā rakstīts VVD mājaslapā). 

Lūdzu precizēt, vai derīga LVĢMC izsniegta biocīda inventarizācijas numura apliecība būs 

derīga.  

 

Atbilde: 

 

Informējam, ka atbilstoši tiesību aktiem, kas reglamentē vielu un maisījumu 

klasificēšanu (t.sk., datu iesniegšanu ķīmisko vielu datu bāzei) pirms attiecīgā produkta (t.i., 

biocīda) laišanas tirgū kompetentā iestāde valstī izsniedz atļauju vai piešķir inventarizācijas 

numuru, norādot attiecīgā produkta (t.i., biocīda) lietošanas veidu (piem., 1., 2. un 4. produkta 

veids vai citi).  

Saskaņā ar tiesību aktiem:  

- līdz 11.01.2016. kā kompetentā iestāde valstī bija Valsts Vides dienests (VVD), attiecīgi, ja 

piedāvātais produkts (t.i., biocīds) ir laists tirgū līdz šim periodam, tad pretendents iepirkuma 

procedūrā iesniedz VVD izsniegtu apliecības kopiju par biocīdu inventarizācijas numura 

piešķiršanu;  

- sākot ar 12.01.2016. kā kompetentā iestāde valstī ir Latvijas Vides, Ģeoloģijas un 

Meteoroloģijas centrs (LVMĢC), kas uztur Vienoto vides informācijas sistēmu (VVIS), kurā 

tiek ievadīti dati par vielu un maisījumu klasificēšanu (t.sk., piešķirtajiem inventarizācijas 

numuriem attiecīgajiem produktiem). Ja piedāvātais produkts (t.i., biocīds) ir laists tirgū sākot 

ar 12.01.2016., tad pretendents iepirkuma procedūrā iesniedz LVMĢC izsniegtu dokumenta 

kopiju (piem., apliecība, vēstule u.c.) par biocīdu inventarizācijas numura piešķiršanu vai arī 

norāda piešķirto biocīda inventarizācijas numuru un produkta veidus.  
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Vēršam uzmanību, ka tiem pretendentiem, kuriem LVĢMC COVID-19 pandēmijas 

laikā nav paspējis vēl izsniegt dokumentus par biocīdiem piešķirtajiem inventarizācijas 

numuriem, Pasūtītājs par fakta esamību pārliecināsies, sazinoties ar LVMĢC, lūdzot pārbaudīt 

attiecīgo informāciju VVIS. 

 

Jautājums: 

 

Precizējams par nepieciešamo taras izmēru - vai šim iepirkumam ir konkrēts tilpums kāds tiek 

meklēts vai, kam tiek dota priekšroka? Vai tikai zemākā cena? vai ir iespējams piedāvāt gan 

1000L tilpumos, gan 25L, gan 5L? 

 

Atbilde: 

Informējam, ka iepirkuma procedūras nolikumā nav izvirzītas prasības dezinfekcijas līdzekļa 

taras tilpumam, attiecīgi pretendents var piedāvāt dezinfekcijas līdzekli 1000L vai 25L, vai 5L 

tilpumos.  

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja       K.Meiberga  
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