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Iepirkuma pretendentiem 

Par iesniegto jautājumu 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 19. 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, finanšu piedāvājuma sagatavošanu.  

 

Jautājums 

Labdien, 

Vēlos precizēt iesniedzamo informāciju par iepirkumu "Papīra un ziepju padevēju un 

to uzpildes produktu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām" 

Nr. LU PSK 2016/5.  

Precizējamais jautājums ir par norādāmajiem cipariem aiz komata. Atbilstoši minētā 

iepirkuma nolikumam 6.6.1. punktam, Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums ar diviem 

cipariem aiz komata. Ņemot vērā, ka Pasūtītājs vērtē vienas loksnes cenu lielai daļai preču, 

šajā gadījumā par piemēru ņemot roku dvieli rullī un par piemēru paņemot divas iespējamās 

cenas, tad noapaļojot potenciālo loksnes cenu 0,0053 uz prasītajiem 0,01 cenu, kā arī 

pieņemot, ka rullī ir 625 loksnes, pasūtītāja cena par vienu rulli rezultātā mainās no 3,31 uz 

6,25. Šis bija piemērs tam, cik ierobežots ciparu daudzums aiz komata maina produkta cenu, 

kā rezultātā ciešat gan Jūs kā Pasūtītāji nesamērīgi augstas cenas dēļ, gan arī tiek limitētas 

Pretendentu iespējas iesniegt zemāku cenu.  

Tādēļ lūdzu dodiet mums informāciju, vai un kādas ir iespējamās korekcijas no Jūsu 

puses attiecībā uz 6.6.1. punktu par iesniedzamajiem cipariem aiz komata precēm, kurām cena 

jāsniedz par loksni. 

Gaidīsim ziņu, un jau iepriekš paldies! 

 

Atbilde 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu 

saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.  

Iepirkuma komisija paskaidro, ka iepirkuma nolikuma 6.6.1. punktā ir sniegtas 

norādes finanšu piedāvājuma sagatavošanai, lai nodrošinātu vienotu izpratni par finanšu 

piedāvājuma sagatavošanas metodi.  

Pasūtītājs ir paredzējis iegādāties un preces piegādē saņemt roku dvieļus ruļļos un 

tualetes papīru ruļļos, kurus veido loksnes.  

Iepirkuma komisijai ņemot vērā, ka vienā roku dvieļu un tualetes papīru rullī esošo 

lokšņu skaits dažādiem pretendentiem varētu būt atšķirīgs, Iepirkuma komisija iepirkuma 

tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr. 2 “Roku dvielis rullī”, pozīcijā Nr. 4 “Tualetes papīrs 
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rullī” un pozīcijā Nr. 5 “Tualetes papīrs rullī” noteica nepieciešamo roku dvieļu un tualetes 

papīru apjomu loksnēs. Ņemot vērā uzskaitītajās pozīcijās norādīto lokšņu apjomu, 

Pretendents nosaka piegādājamo roku dvieļu un tualetes papīru ruļļu skaitu, kas Pasūtītājam 

nepieciešams 12 mēnešos.  

Pretendentam iepirkuma finanšu piedāvājumā precēm pozīcijā Nr. 2 “Roku dvielis 

rullī”, pozīcijā Nr. 4. “Tualetes papīrs rullī” un pozīcijā Nr. 5. “Tualetes papīrs rullī” ir 

jānorāda cena par rulli. Finanšu piedāvājumā cenas ir jānorāda euro, uzrādot divus ciparus aiz 

komata. 

 

 

Paldies par uzdoto jautājumu! 

 

 

Ar cieņu, 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

L. Mihailovska 
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