
 

IZRAKSTS  

 
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr. 3 

Rīgā 

2016. gada 03. oktobrī     

plkst.: 11.00 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

2016. gada 08. septembra rīkojums Nr. 01-05/114 un 2016. gada 

26. septembra rīkojums Nr. 01-05/127 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā 

Iepirkuma apraksts Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/21-inf. 

 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk tekstā – Centrs, iepirkuma 

komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās: 

 

[..] 

 

II. DARBA KĀRTĪBA: 

1. Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu. 

 

III. SĒDES GAITA:  

Iepirkuma komisijas sekretārs A. Žugans informē komisijas locekļus par to, ka 30.09.2016. 

un 03.10.2016. ir saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi par iepirkumu “Sanitāro telpu 

higiēnas preču iegāde” (ID Nr. RPNC/2016/21-inf.). Pēc iepazīšanās ar jautājumiem un 

apspriešanās, iepirkuma komisija nolemj sniegt sekojošas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju 

jautājumiem: 

 
Nr. 

p.k. 
Uzdotie  

jautājumi 

1. [..] ir caurskatījusi VSIA "Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs" (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) izsludināto 

iepirkumu Nr. RPNC/2016/21-inf. "Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde" (turpmāk tekstā – Iepirkums). Pēc 

Pasūtītāja publiskā Iepirkuma izpētes vēlamies vērst Pasūtītāja uzmanību uz Iepirkuma tehniskās specifikācijas 

sašaurinātajām prasībām, kurās iekļaujoties, pieteikumu Iepirkumā var iesniegt tikai viena ražotāja pārstāvji. 

Iepirkuma tehniskajās specifikācijas Higiēnas preču dozatoru (turētāju) un higiēnas preču tehniskā specifikācijas 

5.sadaļas pozīcija "Tualetes papīrs" prasības ir orientētas uz viena ražotāja (SCA) papīra parametriem. 

Pasūtītāja prasībās ir minēts: "Augstas kvalitātes tualetes papīrs, kas paredzēts ievietošanai atbilstošā turētājā. 

Papīra kārtas vismaz 2 (divas). Tualetes papīra ruļļa diametram jābūt atbilstošam piedāvātā ruļļa turētāja 

ražotāja prasībām, lai rullis no turētāja nekristu ārā un pildītu savas funkcijas. Ar Ecolabel marķējumu. Papīram 

jābūt izgatavotam no jaunšķiedras un atražotas šķiedras vai labākam. Tualetes papīra krāsai jābūt baltai ar 

ražotāja oriģinālo apdruku." Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas prasību par tualetes papīra oriģinālo apdrukās 

prasības spēj izpildīt tikai SCA ražotāja pārstāvji. Turklāt vēršam uzmanību, ka uzdrukas uz papīra būtiski 
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sadārdzina papīra ražošanas izmaksas. No patērētāja viedokļa apdrukā nedod nedz papildu komfortu, nedz 

samazina papīra patēriņu un izmaksas, tādēļ šī prasība ir vērsta uz nepamatotu konkurences sašaurināšanu, kā 

rezultātā Pasūtītājs visticamāk saņems sadārzinātu produktu. 

Tāpat Pasūtītāja veiktā izvēle uz Smart One Mini turētājiem un attiecīgi uz uzpildes papīru ir diskriminējoša pret 

citu rūpnīcu turētājiem un papīru, jo Smart One un Smart One Mini tipa turētājus drīkst ražot tikai SCA rūpnīca 

un šā turētāja funkcionalitāti un dizainu aizsargā patentu likums. Līdz ar to, pie labākās gribas citu ražotāju 

pārstāvji šajā Iepirkumā savu piedāvājumu nevar iesniegt, pretējā gadījumā pretendentam ir jāpārkāpj patentu 

aizsardzības likums. 

Analoģiskas funkcijas papīra padeves turētāji ir arī tualetes papīram loksnēs, kas ir nevis satīts rullī, bet savietots 

paciņā, kuram padeve notiek nevis no centra, bet no turētāja lejas daļas. Šāda tipa turētājus savukārt ražo 

lielākais vairums ražotāju, tādēļ izvēloties nevis tualetes papīru loksnēs ar ruļļu sistēmu (Smart One vai Smart 

One Mini), bet gan tualetes papīru loksnēs, kas salocīts paciņās (Bulk Pack sistēmas), Pasūtītājs nodrošinās 

brīvu konkurenci un iespējas sev nodrošināt mazākas izmaksas uz papīra izmaksām. 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.pantam šā likuma mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, 

piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, valsts un pašvaldību līdzekļu 

efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

trešo daļu Iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma 

priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. 

Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā. lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos 

visizdevīgāko piedāvājumu. Nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam 

sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts. 

Lūdzam izvērtēt augstāk minētos iebildumus par konkurences ierobežošanu Iepirkuma prasību dēļ un grozīt 

Iepirkuma tehniskās prasības, lai padarītu tās pieejamas arī citu ražotāju pārstāvjiem, kā arī lūdzam pārtraukt 

Iepirkuma procedūru. izslēdzot diskriminējošās prasības, lai pēc to pārskatīšanas Pasūtītājs varētu saņemt daudz 

vairāk un ekonomiski izdevīgākus piedāvājumus […] 
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Jūsu prasība tualetes papīram ir jabūt ar rakstu. Vai mēs varam piedalīties konkursā ar glūdu papīru? 

[..] 
 

Nr. 

p.k. 
Atbildes  

uz jautājumiem 

1. Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz uzdotajiem jautājumiem: 

 

Iepirkuma komisija norāda, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2. pantu pasūtītājam ir jānodrošina: 1) 
iepirkuma procedūras atklātumu; 2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 3) valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Ņemot vērā 

Publisko iepirkumu likuma 2. panta regulējumu un VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbības 

specifiku un vajadzības, iepirkuma “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde” (ID. Nr. RPNC/2016/21-inf.) 

procedūrā,  ir nodrošināts iepirkuma procedūras atklātums, piegādātāju brīva konkurence, kā arī vienlīdzīga un 

taisnīga attieksme pret tiem un VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” līdzekļu efektīva izmantošana, 

maksimāli samazinot riskus. VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pirms iepirkuma izsludināšanas, ir 

apzinājusi vairākus piegādātājus, kuri ir spējīgi nodrošināt atbilstošus piedāvājumus iepirkuma “Sanitāro telpu 

higiēnas preču iegāde” (ID. Nr. RPNC/2016/21-inf.) nolikuma prasībām, tai skaitā, arī tehniskās specifikācijas 

5. daļas “Tualetes papīrs” prasībām. Iepirkuma komisija uzskata, ka nav pamata grozīt tehniskās specifikācijas 

prasības un pārtraukt iepirkumu “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde” (ID. Nr. RPNC/2016/21-inf.). 

2. Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz uzdoto jautājumu: 

 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka iepirkuma “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde” (ID. Nr. RPNC/2016/21-inf.) 

nolikuma 5. daļas “Tualetes papīrs” tehniskā specifikācija paredz, ka tualetes papīra krāsai jābūt baltai ar ražotāja 

oriģinālo apdruku. Nolikums neparedz nekādas specifiskas prasības apdrukai, proti, pretendents var piedāvāt 

ražotāja oriģinālo papīru atbilstoši ražotāja apdrukas standartiem. 

 

Pēc apspriešanās un atklātas balsošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi balsojot 

“Par”, 

 

nolemj: 

1. Izvietot informāciju par iepirkumu “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde” (ID. Nr. 

RPNC/2016/21-inf.) Centra mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi”;  

http://www.rpnc.lv/
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2. Nosūtīt informāciju par izvietoto atbildi ieinteresētajiem piegādātājiem. 

Balsojums: Par – 3 Pret – 0 Atturas – 0 

 1) I. Trapiņa; 

2) A. Žukovskis; 

3) A. Žugans. 

  

SĒDES SLĒGŠANA: 

Tā kā visi Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav, iepirkuma 

komisijas sēde paziņota par slēgtu 2016. gada 03. oktobrī, plkst. 12.00. 

 

[…] 

 

 
IZRAKSTS PAREIZS 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja  

_____________________  

I. Trapiņa 

Rīgā, 03.10.2016. 


