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Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu 

 „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 
Mālpils novada vidusskolai” 

iepirkuma identifikācijas Nr. MND 2019/10 

 JAUTĀJUMI UN ATBILDES  

05.06.2019. 

 

 

 

JAUTĀJUMS 

 

Lūdzu precizēt iepirkuma  „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils novada 

vidusskolai” identifikācijas Nr. MND 2019/10 Specifikācijā norādītās sadzīves tehnikas kodus: 

1. Cepeškrāsns. 

2. Tvaika nosūcējam.  

3. Trauku mazg.mašīnai. 

 

Specifikācijā ir norādīts viens kods uz visām trim pozīcijām. Lūdzu skatīt zemāk pievienoto 

tabulu no specifikācijas. 

 
 

 ATBILDE 

Precizēti iepirkuma  „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils novada 

vidusskolai” , identifikācijas Nr. MND 2019/10   SIA ”ZARCH”  izstrādātajā “Mālpils novada 

vidusskolas interjera dizaina projektā” projektētāja  norādītie sadzīves tehnikas kodi: 

Cepeškrāsns - BOSCH HBA533BS0S 

Tvaika nosūcējs - AEG DBB3650M 

Trauku mazgājamā mašīna - SMP46MW05S 

Nolikuma  Tehniskās specifikācijas (2. pielikuma) 4. punkts nosaka: 

“Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita 

norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var 

piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās 
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specifikācijas prasībām un parametriem, kā arī nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto 

funkcionalitāti”. 

JAUTĀJUMS 

Gatavojot piedāvājumu iepirkumam „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils 

novada vidusskolai” (ID Nr. MND 2019/10), tehniskajā specifikācijā nevarējām atrast 

korpusu, fasāžu un galda virsmu materiāla ražotāju un dekora kodus. 

Lūdzam Jūs norādīt šo informāciju, lai varam sagatavot korektu Piedāvājumu. 

 

ATBILDE 

Mēbeles jāizgatavo saskaņā ar SIA ”ZARCH”  izstrādāto “Mālpils novada vidusskolas interjera 

dizaina projektu” un Tehniskajā specifikācijā norādītajām tehniskajām prasībām.  

 Projektētājs plānojis fasāžu, galda virsmas, korpusu meteriālu ražotājs - Kronospan,  

fasāžu un korpusa materiālu dekora kods B0171,  

galda virsmas dekora kods - K003.  

 

Nolikuma  Tehniskās specifikācijas (2. pielikuma) 4. punkts nosaka: 

“Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita 

norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var 

piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās 

specifikācijas prasībām un parametriem, kā arī nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto 

funkcionalitāti”. 


