
 
Rīgā 

            

 

Par iepirkuma procedūras  

“Saimniecības tīrīšanas līdzekļu iegāde” 

(ID Nr.RS/2019/36) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu 

par iepirkuma procedūras “Saimniecības tīrīšanas līdzekļu iegāde” nolikumā (turpmāk – nolikums) 

ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums:  

1. 1 .daļa - Poz. 1.1 .-11.3.(ieskaitot) visiem līdzekļiem ir precīzi norādīti kādu 1 .daļa - Poz. 

1.1.-11.3.(ieskaitot) visiem līdzekļiem ir precīzi norādīti kādu noteiktu produktu sastāvi. Par 

cik atkarībā no ražotāja, produkta sastāvi var atšķirties, lūdzam Iepirkumu komisijai sniegt 

atbildi, kāpēc Tehniskā specifikācijā ir iekļauts precīzs kāda ražotāja sastāvs, un vai 

Pretendenti drīkst piedāvāt cita sastāva produktu, ievērojot tā pielietošanas funkcijas. 

Lūdzam norādīt arī pārējo tehnisko prasību pieļaujamās diapazona nobīdes - pH, blīvumu, 

dozēšanu. 

2. 2.daļa - Poz. 1.1-1.4. (ieskaitot) visiem līdzekļiem ir precīzi norādīti kādu noteiktu produktu 

sastāvi. Par cik atkarībā no ražotāja, produkta sastāvi var atšķirties, lūdzam Iepirkumu 

komisijai sniegt atbildi, kāpēc Tehniskā specifikācijā ir iekļauts precīzs kāda ražotāja sastāvs 

un vai Pretendenti drīkst piedāvāt pēc citas sastāva produktu, ievērojot tā pielietošanas 

funkcijas. Lūdzam norādīt arī pārējo tehnisko prasību pieļaujamās diapazona nobīdes - pH, 

blīvumu, dozēšanu. 

3. Nolikuma 20.punkta apakšpunkta 2.1. prasība iesniegt piedāvāto produktu Datu lapas, bet 

apakšpunkta 2.2.prasība - ka “Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno pretendenta rakstiskus 

apliecinājumus par Preces sastāvdaļām un par Preces piegādi atbilstoši Tehniskajā 

specifikācijā (1.pielikums) norādītajām prasībām”. Par cik datu lapās jau tiek norādīts 

produkta sastāvs vai vēl ir papildus jāiesniedz apliecinājums par to? Kādēļ šī prasība tiek 

iekļauta, ja Pretendents iesniedzot datu lapas un iesniedzot savu piedāvājumu jau apliecina 

to, ka tas atbilst prasībām. Lūdzam precizēt. 

4. Tehniskās specifikācijas sadaļā 1.pielikums ir ielikts ZPI MK prasības Nr.353, kuros ir 

prasības pēc dažāda veida apliecinājumiem. Pie iesniedzamajiem dokumentiem tiek prasīts 

tikai viens apliecinājums par tā sastāvu un tilpumu. Lūdzam precizēt. 

 

Atbilde: 

1. Informējam, ka Pasūtītājs savā darbībā izmantojot dažādus mazgāšanas līdzekļus ir 

secinājis, ka tieši šāda sastāva saimniecības tīrīšanas līdzekļi un pārējās nolikuma 

tehniskajā specifikācijā norādītās preces ir visatbilstošākās Pasūtītāja vajadzībām. Ņemot 

vērā minēto, piegādātājiem ir jāpiedāvā preces, kuru sastāvs atbilst tehniskajā 

specifikācijā norādītājam, taču precēm, kurām tehniskajā specifikācijā pie preces apraksta 

ir norādīts precīzs rādītājs, ir pieļaujama rādītāja atkāpe ne vairāk kā 10%. 

 



Papildus norādām, ko nolikumā ir veikti grozījumi ar kuriem var iepazīties Pasūtītāja 

interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un izsoles” - 

https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/ 

2. Skat. 1.atbildi. 

3. Informējam, ka drošības datu lapā, kas piegādātājiem ir jāiesniedz par preci, ir norādītas 

preces sastāvdaļas, savukārt, lai Pasūtītājs pārliecinātos, ka piegādātāja piedāvātās preces 

sastāvdaļa (viela) nav identificēta kā bīstama viela un neviena no tām nav iekļauta 

kandidātvielu sarakstā, piegādātājam, saskaņā ar nolikuma 20.2.punktu ir jāiesniedz 

attiecīgs apliecinājums.  

4. Informējam, ka saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju, piegādātājiem ir 

jāiesniedz preces drošības datu lapu ar tulkojumu latviešu valodā, rakstisku 

apliecinājumu tam, ka neviena piedāvātās preces sastāvdaļa (viela) nav identificēta kā 

bīstama viela un neviena no tām nav iekļauta kandidātvielu sarakstā un rakstisku 

apliecinājumu tam, ka prece tiks piegādāta, ievērojot visas iepakojuma prasības. 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas  

priekšsēdētājas vietniece                                                          K.Meiberga 
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