
 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 
Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010  

Tālrunis +371 67752507, fakss +371 67752214, e-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com 

__________________________________________________________________________________________ 
Jūrmalā 

 

21.07.2016. 

 

Iepirkuma pretendentiem 

Par iesniegto jautājumu/tehnisku kļūdu iepirkumā  

„Papīru un ziepju padevēju un to uzpildes produktu  

iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas  

koledžas vajadzībām”, identifikācijas Nr. LU PSK 2016/5 

 
2016. gada 20. jūlijā Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Iepirkuma 

komisija ir saņēmusi e-pasta vēstuli par iepirkuma „Papīru un ziepju padevēju un to uzpildes 

produktu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. LU PSK 2016/5, tehniskās specifikācijas prasībām.  

 

Jautājums 

Labdien, 

Man ir jautājums par iepirkumu ar identifikācijas nr. LU PSK 2016/5 - par papīra un 

ziepju padēvēju un to uzpildes produktu iegādi. Pie papildus prasībām norādīts: 

4.  Prasības roku dvieļu un tualetes papīru iepakojumiem: uz ārējā iepakojuma jābūt 

skaidri un saprotami salasāmām norādēm par iepakojuma transportēšanas un uzglabāšanas 

prasībām (mitrums, gaisma, temperatūra), produkta ražotāju, iepakojumā esošo produktu 

skaitu, nosaukumu un izmēriem, sērijas, artikula numuru un svītrkodu, ražošanas/derīguma 

termiņu, CE marķējumu. 

CE marķējums ir obligāts šādām preču grupām: 

- gāzes apkures katli; 

- trošu ceļi, pa kuriem paredzēta cilvēku pārvadāšana; 

- būvmateriāli; 

- elektromagnētiskie savienojumi; 

- iekārtas un aizsarglīdzekļi, kas paredzēti lietošanai sprādzienbīstamā vidē; 

- pirotehnikas materiāli; 

- lifti; 

- elektroiekārtas; 

- medicīniskie izstrādājumi - implanti; 

- visas medicīnas un ārstniecības iekārtas; 

- diagnostikas iekārtas - in vitro; 

- mehāniskie, neautomātiskie svari; 

- iesaiņojums un iesaiņojamo materiālu atlikumi; 

- individuālie aizsardzības līdzekļi; 

- spiediena iekārtas un to aprīkojums; 

- stacionārās radio un telekomunikāciju ierīces; 

- izklaides kuģi; 

- ražošanas iekārtas; 

- rotaļlietas. 

Līdz ar to roku dvieļiem un tualetes papīram tas nav obligāts, kā arī derīguma termiņš 

papīram netiek norādīts. Un transportēšanas nosacījumi. 
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Man ir jautājums - kāpēc ir ieliktas šādas prasības un kā tās plānots pārbaudīt pie 

tehniskā piedāvājuma vērtēšanas, jo tās nav atbilstošas šim iepirkumam? 

 

Atbilde 

2016. gada 20. jūlijā Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas iepirkuma 

komisija ir konstatējusi tehnisku kļūdu iepirkuma tehniskās specifikācijas sadaļas “Papildus 

prasības” 4.punktā.  

Iepirkuma komisija veic tehniskās kļūdas labojumu, izsakot prasību (nolikuma 

2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” sadaļas “Papildus prasības” 4.punkts) sekojošā 

redakcijā: 

 

4. Prasības roku dvieļu un tualetes papīru iepakojumiem: uz ārējā iepakojuma jābūt 

skaidri un saprotami salasāmām norādēm par produktu un tā izcelsmi: produkta 

nosaukums, iepakojumā esošais produktu skaits, produkta kods, produkta ražotājs. 

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.5.3. punktu Iepirkuma komisija veic iesniegtā 

tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma 

atbilstību nolikuma 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, t.sk., 

noteiktajām papildus prasībām.  

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.5.1. punktu tehniskais piedāvājums jāsagatavo 

atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskā piedāvājuma formai. Tehniskā piedāvājuma 

formā 2.kolonnā “Piedāvātās preces attēls, preces kods” ievietojams piedāvātās preces attēls 

un preces kods. Pretendents pievieno minētajā, 2. kolonnā “Piedāvātās preces attēls, preces 

kods” arī attēlu preces ārējam iepakojumam vai preces ārējā iepakojuma attēlu pievieno 

atsevišķi, lai izpildītu iepirkuma nolikuma 6.5.2. punktā noteikto prasību, kas izvirzīta 

tehniskajam piedāvājumam, par iespēju pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību 

pieprasītajiem parametriem, raksturlielumiem. 

 

 

 

Paldies par uzdoto jautājumu! 

 

 

Ar cieņu, 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

L. Mihailovska 

 

 

 
 

 

Mihailovska 26555861 


