Iepirkuma komisijas
2018. gada 12. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Iepirkuma “Saimniecības un higiēnas preču piegāde”,
identifikācijas Nr, MND 2018/36, noteikumiem
Nr.
1.

Jautājums

Atbilde

Tehniskās specifikācijas prasībās ir
atsauce
uz
MK
noteikumiem
Nr. 353 “Prasības zaļajam iepirkumam un
to piemērošanas kārtība”, kuri noteic,
principus, prasības un to piemērošanas
kārtību, preču grupas, kurām piemēro zaļā
iepirkuma
prasības,
piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijus, iepirkuma līguma
izpildes noteikumus un kontroles kārtību.
Iepirkuma “Saimniecības un higiēnas
preču piegāde” noteikumos un tehniskajā
specifikācijā šobrīd ir noteikts, ka pilnīgi
visiem piedāvātajiem produktiem ir
jāatbilst zaļā iepirkuma prasībām. MK
noteikumi Nr. 353 nosaka, ka zaļā
iepirkuma prasības ir attiecināmas tikai uz
tiem produktiem, kuri ir pieejami Latvijas
tirgū, kā arī nav attiecināmas uz
dezinfekcijas līdzekļiem.
Lūdzu iepirkuma komisiju pārskatīt un
precizēt
noteikumu
un
tehniskās
specifikācijas prasības, lai pretendenti
varētu piedāvāt gan Latvijas tirgū
pieejamus produktus, kuri atbilst zaļā
iepirkuma prasībām, gan precizēt
iepirkuma pozīcijas, uz kurām zaļā
iepirkuma prasības nav attiecināmas,
veicot nepieciešamos papildinājumus
noteikumos un tehniskajā specifikācijā.
Lūdzam pārskatīt arī sekojošas pozīcijas
49., 50., 79. pozīcija, kurās ir iekļauti
aerosola veida gaisa atsvaidzinātāji, kuru
lietošanu zaļā iepirkuma prasības aizliedz.

Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija
noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam
iepirkumam un to piemērošanas kārtība”
1. pielikumā ir noteiktas 5 (piecas) preču
grupas, kurām jāpiemēro zaļais publiskais
iepirkums:
1. universālajiem tīrīšanas līdzekļiem;
2. sanitārajiem tīrīšanas līdzekļiem;
3. logu tīrīšanas līdzekļiem;
4. līdzekļiem trauku mazgāšanai ar
rokām;
5. veļas mazgāšanas līdzekļiem un
iepriekšējas
apstrādes
traipu
tīrītājiem.
Iepirkumu noteikumu 3.4.5. punktā
noteiktā
prasība
(pretendentam
piedāvājumā iesniegt produkta etiķeti,
drošības datu lapu (DDL), citas attiecīgās
tehnisko datu lapas, lietošanas instrukcijas
vai norādi uz preces ražotāja mājas lapas
adresi, kur pieejama šī informācija) attiecas
tikai uz šiem tīrīšanas līdzekļiem –
universālajiem
tīrīšanas
līdzekļiem,
sanitārajiem tīrīšanas līdzekļiem, logu
tīrīšanas līdzekļiem, līdzekļiem trauku
mazgāšanai ar rokām un veļas mazgāšanas
līdzekļiem un iepriekšējas apstrādes traipu
tīrītājiem.
Pretendentam
tehniskajā
piedāvājumā
jāiesniedz
Iepirkumu
noteikumu
3.4.5. punktā
minētie
dokumenti tikai par šiem tīrīšanas
līdzekļiem.
Iepirkuma noteikumu Tehniskās
specifikācijas 49., 50. un 79. pozīcijā
norādītās preces (aerosola veida gaisa
atsvaidzinātāji un mēbeļu kopšanas
līdzeklis) nedrīkst saturēt propelentus.

