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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma metode un iepirkuma mērķis.
1.1.1. Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai” tiek veikts Publisko
iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā.
1.1.2. Iepirkuma mērķis ir iepirkuma līguma (līgumu) noslēgšana, izvēloties visizdevīgāko
piedāvājumu pārtikas produktu piegādei, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām
un tehniskajām specifikācijām, nodrošinot iepirkuma atklātumu, piegādātāju brīvu
konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, finanšu līdzekļu
efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.
1.1.3. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs (uzvarētāji) un noslēgts iepirkuma
līgums (līgumi) pārtikas produktu piegādei.
1.1.4. Iepirkumā var piedalīties personas vai personu grupas (turpmāk – pretendenti),
neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas, kuru kvalifikācija atbilst iepirkuma
nolikumā izvirzītajām prasībām.
1.2. Iepirkuma priekšmets. CPV kods: 15000000-8 (pārtikas produkti).
1.2.1. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts 7 (septiņās) daļās:
Daļas
Nr.

Iepirkuma priekšmeta daļa nosaukums

1

Gaļa un gaļas produkti

2

Piens un piena produkti

3

Zivis un zivju produkti

4

Maize un konditorejas izstrādājumi

5

Latvijā audzēti dārzeņi un augļi

6

Dārzeņi un augļi

7

Bakaleja un citi produkti

1.3. Iesniedzamo piedāvājumu apjoms.
1.3.1. Piedāvājums iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.
1.3.2. Nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.
1.4. Piegādes vieta.
1.4.1.Kalupes pamatskola, adrese: Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils
novads.
1.5. Līguma izpildes termiņš – no 2017.gada 30.augusta līdz 2018.gada 31.augustam.
1.6. Pasūtītājs.
1.6.1. Kalupes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000030396.
1.6.2.Adrese: Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450.
1.6.3.Pasūtītāja kontakttālrunis: 29103145, 26436330.
1.6.4.Pasūtītāja kontaktpersona – Ināra Ondzule, Ināra Mukāne.
1.7. Nolikuma pieejamība un papildu informācijas sniegšana.
1.7.1. Iepirkuma nolikums un dokumentācija ir brīvi pieejama elektroniskā veidā Kalupes
pagasta pārvalde mājas lapa http://www.kalupe.lv/
Pretendenta pienākums ir
pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
1.7.2.Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā

4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju
pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo
informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.7.3.Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 38.pantu.
1.7.4.Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma nolikumu un tā pielikumus var saņemt Kalupes
pagasta pārvaldē: Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, vieta un atvēršanas sanāksme.
1.8.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 21.augustam plkst.10-00.
1.8.2.Iesniegšanas vieta: Kalupes pagasta pārvalde, Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts,
Daugavpils novads, LV-5450.
1.8.3.Piedāvājums, kurš tiks iesniegts pēc nolikuma 1.8.1.apakšpunktā noteiktā termiņa,
netiks pieņemts un tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam.
1.8.4.Pretendents ir tiesīgs grozīt un apmainīt savu piedāvājumu vai atsaukt to līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par
piedāvājuma grozīšanu un apmainīšanu vai tā atsaukšanu ir jābūt ievietotām slēgtā
iepakojumā un apzīmētam ar norādi „GROZĪTS” vai „ATSAUKUMS”.
1.8.5.Pretendentiem piedāvājumi jānogādā piedāvājumu iesniegšanas vietā, vai jānosūta pa
pastu.
2. Prasības piedāvājuma noformēšanai
2.1. Piedāvājuma sastāvs. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību
iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par pretendenta
piedāvājumu:
2.1.1.Pretendentu atlases dokumenti. Atlases dokumentiem ir jāpievieno pretendenta ar
paraksta tiesībām apveltītās personas vai pilnvarotās personas parakstīts pieteikums
dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums).
2.1.2.Tehniskais un finanšu piedāvājums. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo
atbilstoši tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 2.pielikums).
2.2. Piedāvājuma noformēšana.
2.2.1.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā un jāiesniedz vienā eksemplārā. Ja kāds no
piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir sastādīts svešvalodā, tam jāpievieno
pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
2.2.2.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus
jānorāda persona, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai
personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījums, piedāvājumam
pievienojot dokumentu, kas apliecina personu grupas vai personālsabiedrības
dibināšanas faktu.
2.2.3.Piedāvājuma noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumam jābūt parakstītam, ar satura rādītāju.
2.2.4.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
Kalupes pagasta pārvaldei,
Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450
Piedāvājums iepirkumā
„Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai”,
identifikācijas Nr. KPP 2017/4
Neatvērt līdz 2017.gada 21.augustam plkst.10-00
2.2.5.Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kuri ir noformēti tā, lai
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas

brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, pasūtītājs atdod to atpakaļ
iesniedzējam.
2.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
3. Pretendentiem izvirzītās prasības
3.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.2. Pretendentam ir izdota Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas apliecība vai Pārtikas un
veterinārā dienesta atzīšanas apliecība, ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgs dokuments.
3.3. Pretendentam ir pieredze pārtikas produktu piegādē izglītības iestādēm, ko apliecina
informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados
(saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu).
4. Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajām specifikācijām
(nolikuma 2.pielikums), aizpildot nolikuma 4.pielikumā pretendenta piedāvājumam
paredzētās sadaļas par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu.
4.2. Pretendents, aizpildot nolikuma 4.pielikumu, piedāvājumā pie katra produkta pievieno
norādi par piedāvātā produkta atbilstību:
4.2.1.bioloģiskās lauksaimniecības shēmai (turpmāk – BLS);
4.2.2.nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai (turpmāk – NPKS);
4.2.3.lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (turpmāk – LPIA) prasībām.
4.3. Ja produkts atbilst bioloģiskās lauksaimniecības shēmai (BLS), nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmai (NPKS) vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA)
prasībām, pretendents piedāvājumam pievieno kontroles institūcijas izsniegtā sertifikāta
kopiju par pretendenta piedāvātā konkrētā produkta atbilstību nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmai vai bioloģiskajai lauksaimniecībai, vai kompetentas institūcijas apliecinājumu par
produktu kvalitātes rādītājiem, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai vai
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām.
4.4. Ja pretendents pats nav paaugstinātas kvalitātes prasībām atbilstošu pārtikas produktu
ražotājs vai audzētājs, jāiesniedz apliecinājums par sadarbību ar ražotāju (audzētāju) pārtikas
produktu piegādes līguma izpildei, pievienojot ražotāju un audzētāju sarakstu ar norādītu
kontaktinformāciju.
4.5. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno:
4.5.1.Transportlīdzekļu saraksts. Pretendenta transportlīdzekļiem ir jāatbilst prasībām par
attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas pārtikas produktu pārvadāšanu.
4.5.2.Apliecinājums (norādot, uz kurām iepirkuma priekšmeta daļām tas attiecas), ka
produktu iepakojums (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie
primārie un terciārie iepakojumi) tiks pieņemts no pircēja atpakaļ pēc iepakojumā
esošo produktu izlietošanas.
4.6. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam ir jāatbilst tehnisko specifikāciju prasībām katrā
iepirkuma priekšmeta daļā, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu.
4.7. Pretendenta piedāvātajā cenā katrā iepirkuma priekšmeta daļā jāiekļauj preču piegādes un
izkraušanas izdevumi.
5. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
5.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos
piedāvājumus, veic pretendentu atlasi un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus, ievērojot
PIL 41.panta prasības.
5.2. Iepirkumu komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu
atbilstoši sekojošiem kritērijiem:
Nr.
p. k.

Vērtēšanas kritērija nosaukums, apzīmējums un
apraksts
Cena – C – piedāvātā līgumcena, EUR

Maksimālais
punktu skaits
50

1.
2.
2.1.

2.2.

3.

(bez PVN)
Kvalitāte – K – piedāvāto pārtikas produktu ar
paaugstinātu kvalitātes līmeni skaits, tostarp:
K1 – Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (NPKS) vai
bioloģiskās lauksaimniecības shēmā (BLS) sertificēto
produktu skaits
K2 – Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas
(LPIA) prasībām atbilstošo produktu skaits
Iepakojuma apsaimniekošana – I – videi draudzīga
izlietotā iepakojuma apsaimniekošana
Maksimālais iespējamais punktu skaits

40
20

20
10
100

5.4.1.Kritērijā „Cena” maksimālais punktu skaits (50 punkti) tiek piešķirts piedāvājumam ar
viszemāko cenu, bet pārējo pretendentu piedāvājumi šajā kritērijā tiek vērtēti sekojoši:
C = Cmin/Cpr x Mc, kur C – punktu skaits kritērijā „Cena”; Cmin – lētākā piedāvājuma
cena EUR (bez PVN); Cpr – vērtējamā pretendenta piedāvātā līgumcena EUR (bez
PVN); Mc – kritērijā „Cena” noteiktais maksimālais punktu skaits.
5.4.2.Kritērija „Kvalitāte” apakš kritērijā „NPKS vai BLS sertificēto produktu skaits”
maksimālais punktu skaits (20 punkti) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauts
vislielākais NPKS un/vai BLS sertificēto produktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta
2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to
ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada
26.maija noteikumiem Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles
kārtība”), bet pārējo pretendentu piedāvājumi šajā kritērijā tiek vērtēti sekojoši:
K1 = Spr/Smax x Mk1, kur K1 – punktu skaits kritērija „Kvalitāte” apakš kritērijā
„NPKS vai BLS sertificēto produktu skaits”; Spr – vērtējamā pretendenta piedāvātais
NPKS un/vai BLS sertificēto produktu skaits; Smax – vislielākais piedāvātais NPKS
un/vai BLS sertificēto produktu skaits; Mk1 – kritērija „Kvalitāte” apakš kritērijā
„NPKS vai BLS sertificēto produktu skaits” noteiktais maksimālais punktu skaits. Ja
viens produkts atbilst gan NPKS, gan BLS – tas tiek skaitīts tikai vienu reizi, un
papildu punkti par šo produktu netiek piešķirti.
5.4.3.Kritērija „Kvalitāte” apakš kritērijā „LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits”
maksimālais punktu skaits (20 punkti) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauts
vislielākais LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”), bet pārējo
pretendentu piedāvājumi šajā kritērijā tiek vērtēti sekojoši:
K2 = Lpr/Lmax x Mk2, kur K2 – punktu skaits kritērija „Kvalitāte” apakš kritērijā „LPIA
prasībām atbilstošo produktu skaits”; Lpr – vērtējamā pretendenta piedāvātais LPIA
prasībām atbilstošo produktu skaits; Lmax – vislielākais piedāvātais LPIA prasībām
atbilstošo produktu skaits; Mk2 – kritērija „Kvalitāte” apakš kritērijā „LPIA prasībām
atbilstošo produktu skaits” noteiktais maksimālais punktu skaits.
5.4.4.Kritērijā „Iepakojuma apsaimniekošana” – I maksimālais punktu skaits (10 punkti)
tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauts apliecinājums, ka produktu iepakojums
(kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie un terciārie
iepakojumi) tiks pieņemti no pircēja atpakaļ pēc iepakojumā esošo produktu
izlietošanas.
5.4.5.Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiek aprēķināts sekojoši: P = C + K1 +
K2 + I.
5.4.6.Piedāvājumu vērtēšanu katrā iepirkuma priekšmeta daļā katrs iepirkumu komisijas
loceklis veic individuāli, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu, aprēķinot katram

piedāvājumam novērtējuma punktus attiecīgajā kritērijā noteiktās skaitliskās vērtības
robežās nolikuma 5.4.1.-5.4.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
5.4.7.Galīgais punktu skaits katram piedāvājumam katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek
noteikts sekojoši:
G = (P1 + P2 + P3 +... + Px) / X, kur G – attiecīgā piedāvājuma galīgais vērtējums; P1,
P2, P3, Px – komisijas locekļu individuāli vērtējumi; X – komisijas locekļu skaits, kas
piedalās piedāvājumu vērtēšanā.
5.5. Iepirkumu komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem, PIL 9.panta astotajā daļā
paredzētajiem gadījumiem:
5.5.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts
(PIL 9.panta astotās daļas 1.punkts);
5.5.2.ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz
Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem komisija ņem vērā
informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā (PIL 9.panta
astotās daļas 2.punkts);
5.5.3.iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkumu
komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās
daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams
novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem (PIL 9.panta
astotās daļas 3.punkts);
5.5.4.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai
iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3.apakšpunkta (PIL
9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punkta) nosacījumi.
5.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 5.5.1., 5.5.2.
vai 5.5.4.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4. Punktā) minēto apstākļu dēļ,
iepirkumu komisija:
5.6.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta
astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
5.6.1.1.par nolikuma 5.5.1.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1.punktā)
minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;
5.6.1.2.par nolikuma 5.5.2.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā)
minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.
Komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas
pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un PIL 9.panta astotās
daļas 4.punktā minētās personas piekrišanu;
5.6.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta
astotās daļas 4.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas
4.punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi.
Termiņu izziņas iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā
termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.
5.7. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 5.6.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem
iepirkumu komisija:
5.7.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL
9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
5.7.2.informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu
parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas
pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā
ievietoto informāciju tam vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas
dienas –, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz
no dalības iepirkumā.
5.8. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai
nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 5.7.2.apakšpunktā minētajā termiņā
iesniedz:
5.8.1.attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka
attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu;
5.8.2.pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma
nodokļa parādu;
5.8.3.līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums
par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, – kopiju no Valsts
ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma
par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar
Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus
pierādījumus par nodokļu parādu neesību.
5.9. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var
apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai
ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 9.panta
astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta
došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai PIL 9.panta
astotās daļas 4.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu
varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to
reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
5.10. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši
iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības
iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu.
5.11. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un
to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā
pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā PIL 14.panta otrās daļas noteikumus.

5.12. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār
nav iesniegti piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez
rezultāta. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt
iepirkumu bez rezultāta, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par
iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu
(informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
6. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
6.1. Iepirkumu komisijas tiesības:
6.1.1.pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai, kā arī lūgt, lai
pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un
dokumentus, kas iesniegti komisijai;
6.1.2.pieaicināt ekspertu vai ekspertus pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un
vērtēšanai;
6.1.3.izvēlēties nākamo piedāvājumu ar augstāko galīgo vērtējumu, ja izraudzītais
pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;
6.1.4.pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
6.2. Iepirkumu komisijas pienākumi:
6.2.1.nodrošināt iepirkuma norises dokumentēšanu;
6.2.2.nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
6.2.3.vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar šo nolikumu, izvēlēties
piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, vai pieņemt lēmumu par iepirkuma
pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. Pretendentu tiesības un pienākumi
7.1. Pretendentu tiesības:
7.1.1.apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;
7.1.2.pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
7.1.3.ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās
institūcijas, datubāzes vai no citiem avotiem – iesniegt izziņu vai citu dokumentu par
attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
7.2. Pretendentu pienākumi:
7.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām;
7.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;
7.2.3. sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju;
7.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
8. Iepirkuma līguma noslēgšana
8.1. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par
iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem nolikuma 5.11.punktā
minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi nolikuma 5.11.punktā minētajam lēmumam.
8.2. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar PIL 60.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un
piektās daļas prasībām ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu atbilstoši šim
nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (nolikuma 4.pielikums).
8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt
iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma
pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek

pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un
tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
8.4. Līguma summa noteikta uz visu līguma izpildes laiku un nevar tikt mainīta, izņemot
gadījumu, ja piegādājamo produktu tirgus cenas paaugstinās vai pazeminās par 10% (desmit
procentiem) vai vairāk, vai valsts pārvaldes institūcijas ievieš papildus prasības pārtikas
apritē, kas produkcijas izmaksas būtiski (par desmit procentiem vai vairāk) sadārdzina vai
palētina. Cenu izmaiņas pierādāmas ar Valsts statistikas komitejas izziņu. Minētajā gadījumā
cenas var tikt izmainītas tikai līguma pusēm savstarpēji vienojoties.
8.5. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, pasūtītājs sagatavo un
publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.
8.6. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi,
pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu,
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības
prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā
iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc
iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
8.7. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 61.pantu.
Pielikumā:
1)
2)
3)
4)
5)

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;
Tehniskā specifikācija;
Informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm trijos iepriekšējos gados
Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa;
Iepirkuma līguma projekts uz 6 lapām.

1. pielikums
Iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde
Kalupes pamatskolai”,
iepirkuma identifikācijas
Nr. KPP 2017/4
Uzņēmuma rekvizīti
PIETEIKUMS
(vieta)
2017.gada ___.____________ Nr.__
1. PRETENDENTS
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Adrese korespondences
nosūtīšanai
Bankas rekvizīti:
2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Tālruņa Nr.
Fakss
E-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Pretendents piedāvā piegādāt sekojošus pārtikas produktus, saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju prasībām iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai”
(identifikācijas Nr. KPP 2017/4):
Daļas
Nr.

Piedāvātā
līgumcena
Iepirkuma priekšmeta daļas
nosaukums*

EUR

NPKS un BLS
sertificēto
produktu
skaits

(bez PVN)
NPKS

1

Gaļa un gaļas produkti

2

Piens un piena produkti

3

Zivis un zivju produkti

BLS

LPIA
prasībām
atbilstošo
produktu
skaits

Videi draudzīga
izlietotā
iepakojuma
apsaimniekošana
jā

nē

4

Maize un konditorejas
izstrādājumi

5

Latvijā audzēti dārzeņi un
augļi

6

Dārzeņi un augļi

7

Bakaleja un citi produkti

*Pretendents aizpilda tabulu iepirkuma priekšmeta daļās, kurās iesniedz piedāvājumu

– apņemamies ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;
– apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un šajā piedāvājuma
cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību
un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;
– garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Apliecinām, ka:

Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta
vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz
līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā tas atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 150 euro;

Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

Pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā
iepirkumā;

Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta 4., 6. un 7.daļā minētie komercdarbības
ierobežojumi.

Esam iepazinušies ar sagatavoto līgumprojektu un piekrītam tā nosacījumiem.
Ierobežotas pieejamības informācija atrodas pretendenta piedāvājuma ____ lp.
Amats, vārds, uzvārds
Paraksts**
Datums
**Paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta pilnvarotā
persona, pieteikumam pievienojama attiecīgā pilnvara vai tās apliecinātā kopija.

2. pielikums
Iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde
Kalupes pamatskolai”,
iepirkuma identifikācijas
Nr. KPP 2017/4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.
2. Pārtikas preces piegādātājs piegādā specifikācijā norādītājā laikā pēc skolas pilnvarotas
personas pasūtījuma.
3. Katram pārtikas preču veidam ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem: Pārtikas
aprites uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu drošuma likumam;
Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
ārstniecības iestāžu pacietiem”;
Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu”;
Ministru kabineta 14.09.2010. noteikumiem Nr.857 “Prasības olu piegādei nelielā apjomā”;
Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumiem Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu
primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājiem nelielā apjomā”;
Ministru kabineta 08.12.2009. noteikumiem Nr.1393”Veterinārās prasības mājputnu un
zaķveidīgo gaļas apritei nelielos daudzumos”;
Ministru kabineta 16.03.2010.noteikumiem Nr.254”Ātri sasaldēto pārtikas produktu aprites
noteikumi”;
Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības uzraudzības un kontroles kartība”;
Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1113 „Prasības attiecībā un augļu
sulām un tām līdzīgiem produktiem”;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.97 „Noteikumi par klasifikācijas,
kvalitātes un marķējuma prasībām – piena produktiem un saliktiem piena produktiem”.
Tehniskajās specifikācijās noteiktas obligātās prasības atsevišķiem pārtikas produktiem, kuriem
jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta
2014.gada 12.augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,
darbības uzraudzības un kontroles kārtība” , Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumiem
Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” un Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr. 1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”;
4. Precēm jābūt iepakotām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un pēc tam glabājot.
5. Sagatavojot savu piedāvājumu, pretendentam jāparedz iespējamās preču cenu svārstības un
tirgus izmaiņas.
6. Pretendenta piedāvājuma cenā jāietilpst visiem nodokļiem un citām izmaksām un
izdevumiem, kas saistīti ar preču piegādi, iekraušanu, izkraušanu un transportēšanu uz iestādi.
Obligātās prasības pārtikas precēm
1. Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja
noteiktā kopējā derīguma termiņa.

2. Derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem (izņemot maizei) ir jābūt vismaz četras dienas
no piegādes dienas.
3. Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4. Graudaugu izstrādājumi jāpiegādā attīrīti no maziem akmentiņiem, nezināmu augu daļām,
insektiem un to kūniņām, pesticīdu un minerālmēslu atliekām, grauzēju izdalījumiem.
5. Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā.
6. Pārtikas produktu piegāde jāveic tikai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
aprīkotos transportlīdzekļos.
7. Preces kvalitātei un tarai ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Pārtikas aprites
uzraudzības likumam un Preču un pakalpojumu drošuma likumam.
8. Produktu sastāvā nedrīkst būt ģenētiski modificēti organismi.
9. Produkcijas ražošanas procesā nav izmantoti sintētiskās krāsvielas un pārtikas piedevasgaršas pastiprinātāji( E 620- E650).
10. Žāvētus, kūpinātus un sālītus produktus piedāvāt tādus, kuri satur sāli mazāk par 1,25 g uz
100 g gaļas produkta un 1,5 g uz 100 g zivju produkta.
11. Nav atļauts piedāvāt produkciju, kas satur mehāniski atdalītu gaļu.
12. Nav atļauts piedāvāt cukura un miltu konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji
hidrogenēti augu tauki un kuriem pievienotas pārtikas piedevas – saldinātāji, krāsvielas,
konservanti.
13. Nav atļauts piedāvāt majonēzi kas satur pārtikas piedevas-konservantus un krāsvielas, kā arī
kurās ir vairāk par 1 gramu sāls 100gramos produkta.
14. Nav atļauts piedāvāt tomātu mērci, kura sastāvā ir vairāk par 15 gramiem cukura un 1 gramu
sāls uz 100 gramiem produkta.

Pasūtītāja prasības un preču piegādes apjomi pārtikas produktiem

Minimālās
Plānotais
realizācijas
maksimālai
Nr.
Preces
termiņš no Mērvienīb Piegādes
Prasības
Fasējums
s iepirkuma
p. k. nosaukums
preces
a
biežums
daudzums
saņemšanas
(kg)
brīža
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1. Gaļa un gaļas produkti (ražots Latvijā)
Produkcija atbilstoši organoleptiskām prasībām
Nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ĢMO, kā arī nesatur krāsvielas un garšas
pastiprinātājus (E 620-E 650).
Gaļas produkti iepakoti atkārtoti lietojamās gaļas produktu pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasa kastēs,
pārsegti vai iepakoti vakuumiepakojumā.
Piegādājot svaigo gaļu un gaļas produktus, tie iepriekš netika sasaldēti.
Gaļas produkti satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g produkta
Izcelsmes valsts Latvija
1.1. Cūkgaļas
Lāpstiņa, bez kauliem, Gabalos 1-2 kg
4 dienas
kg
Pirmdien
200
lāpstiņa
cīpslām un ādas
vakuuma
Trešdien
atdzesēta 0... +6°C iepakojumā
Piektdien
1.2. Liellopu gaļa
Lāpstiņa, bez kauliem Gabalos 1-2 kg
4 dienas
kg
1x mēnesī
50
un cīpslām, atdzesēta, vakuuma
0... +6°C
iepakojumā
1.3. Cūkgaļas
Svaiga atdzesēta, 0... 1-2 kg vakuuma
4 dienas
kg
Pēc
80
karbonāde
+6°C
iepakojumā
pieprasījum
a
1.4. Cūkgaļas
Satur 70 % gaļas
1-2 kg vakuuma +2-+6 Cº 72 h
kg
1 x mēnesī
60
cīsiņi
iepakojumā

1.5. Vistas šķiņķi

Šķiņķīši mazie, bez
mugurkaula un stilba
daļas, svaigi ; saldēti
Svaiga, atdzesēta;
saldēta

1.6. Vistas gaļas
fileja
1.7.

Svaigas +2 +6; saldētas 18C

Aknas liellopu
1.8.

Desa
pusžāvēta

1.9. Cūkgaļas
ribiņas
buljonam
1.10. Žāvēta cūkgaļa

Satur 70 % gaļas,
nesatur mehāniski
atdalītu gaļu
Atdzesētas, 0... +6°C

1-5 kg

4-30 dienas

kg

2 x mēnesī

300

1-2 kg

4-30 dienas

kg

2 x mēnesī

150

4-30 dienas

kg

0.5- 0.7 kg
fasējumā

+2-+6 Cº 72 h

kg

2-3 kg fasējumā

4 dienas

kg

Pēc
pieprasījum
a
Pēc
pieprasījum
a
1xnedēļā

60

2-3 kg

+2-+6 Cº
1 nedēļa

kg

Šķiņķis, vienmērīgs 1-1,5 kg fasējumā
žāvējums, sāls saturs
mazāk kā 1,25 g uz 100g
gaļas

Pēc
pieprasījum
a

1.11.

160

50

50
Vārīta desa

1.12.

50

Cūkgaļas
sardeles

Dabīgā apvalkā, satur
70% gaļas

0.5-0.7 kg
fasējumā

3 dienas

kg

2 x mēnesī
40

Dabīgā apvalkā, satur 70
1-2 kg fasējumā
% gaļas

4 dienas

kg

1 x mēnesī

kg

1 reizi 2
mēnešos

kg

Pirmdien
trešdien
piektdien

1.13.

30
Pusžāvētas
desiņas

1.14.
Cūkgaļas
šķiņķis

Satur 70 % gaļas
Šķiņķis bez kauliem,
cīpslām un ādas,
atdzesēts, vakuuma
iepakojumā

1-2 kg fasējumā

1-2 kg

4 dienas

4 dienas

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 Piens un piena produkti
Produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir nemainīgi
laikā.
Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot sintētiskās krāsvielas un ĢMO.
2.1. Piens
Pasterizētais, tauku
Tetrapaka vai
3 dienas
1
saturs 2,5 %
politelēna maisiņš
1l
2.2. Krējums skābs Svaigs, tauku saturs
Plastmasas
3 dienas
1
25%
trauciņi 0,5 l,
tetrapakas
2.3. Krējums salds Svaigs, tauku saturs
Sveramais ; 0,5 l
3 dienas
l
35%
tetrapakas
2.4. Biezpiens
Svaigs, tauku saturs 5-9
Fasēts
3 dienas -5
kg
% arī vājpiena
paciņās0,18;0,2 un
dienas
5kg
2.5. Jogurts

Svaigs, ar augļu vai ogu
piedevām

2.6. Sviests

Svaigs, tauku saturs

Sveramais un
fasēts pa 0,1-0,4
kg
Paciņās 0,18-0,2

400

visā realizācijas termiņa

2x nedēļā

750

2x nedēļā

130

2x nedēļā

100

Pēc
pieprasījum
a

130

3 dienas

kg

Pēc
pasūtījuma

200

3 dienas

kg

2x nedēļā

70

82 %
2.7. Siers

Tauku saturs 45%- 50 %

2.8. Svaigais siers Svaigs viendabīga
konsistence
2.9. Biezpiena
sieriņi ar
šokolādes
glazūru
2.10
.
Biezpiena
sieriņi
2.11.

Ar dažādām piedevām

Svaigi ar dažādām
piedevām

Sastāvā siers un sviests
Kausēts siers .Tauku saturs sausnā 1526%

2.12
Saldā
.
biezpiena
masa
2.13
.
Kefīrs

Biezpiena saturs
produktā ne mazāk kā
70 %, tauku saturs ne
mazāk kā 6,5%
Tauku saturs 2,5%

kg
un sveramais
Fasēts gabalos

5 dienas

kg

0,2-0,4kg

5 dienas

kg

Fasējumā 0,04 kg

5 dienas

kg

0.09 – 0.1
fasējumā

5 dienas

kg

Pēc
pieprasījum
a

0,2-0,5kg

5 dienas

kg

Pēc
pieprasījum
a

kg

Pēc
pieprasījum
a

50

l

Pēc
pieprasījum
a

sveramais

1l

5 dienas

5 dienas

Pēc
pasūtījuma
Pēc
pieprasījum
a
Pēc
pasūtījuma

30
5

80

34
5

50

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 Zivis un zivju produkti
Zivis un zivju produkti nedrīkst saturēt garšas pastiprinātājus(E620-E650) un krāsvielas.
Nesatur izejvielas ,kas ražotas no ĢMO.
Satur sāli mazāk par 1,5 g uz 100 g zivju produkta.
Iepakojums markēts (real.term., glabāš.temp., ražotājs, eiro sertif.numurs)
3.1. Heka fileja
Saldēta, ražots ES, bez
1 ; 5 vai 10 kg 7 dienas -18C
kg
ādas, ledus glazūra līdz
5%
3.2. Siļķu fileja
Eļļā, ražots Latvijā
Sveramā
7 dienas
kg

1xnedēļā

200

1xmēnesī

50

3.3. Krabju nūjiņas Saldētas a/l, satur 60%
vai krabju gaļa
zivju

10

3.4.
Mencas fileja

Saldēta, ražots ES, ledus
glazūra līdz 5%

Sveramās

7 dienas

kg

1reizi 2
mēnešos

1; 5 vai 10 kg

7 dienas

kg

1 x mēnesī

60

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 4. Maize un konditorejas izstrādājumi (ražots Latvijā)
Maizes ražošanā neizmanto pārtikas piedevas( maizes uzlabotājus, konservantus ,skābuma regulatorus, krāsvielas).
Nedrīkst saturēt daļēji hidroģenētos augu taukus un pārtikas piedevas-saldinātājus, krāsvielas un konservantus,
kuros ir ne vairāk kā 5g cukura uz 100g.
4.1.
Formas maize
No 8.00300
kg
Rupjmaize
Svaiga-sagriezta A/L
1diena
500-700gr
9.00
4.2.
kg
No 8.00330
Baltmaize
Svaiga-sagriezta A/L
Kukulītis 300gr
1 diena
9.00
4.3.
Pēc
50
Svaigas, ar dažādiem
kg
Smalkmaizītes
pieprasījum
Maizītes 50-70g
1 diena
pildījumiem
a
4.4.
1reizi
80
Klona maize
Svaiga a/l
0.6 kg
3 dienas
kg
mēnesī
4.5. Saldskābmaize
60
ar sēklām
Svaiga a/l
0.8 kg
3 dienas
kg
1 x nedēļā

4.6.

Saldās ruletes

Svaigas a/l

0.3 -0.5 kg

3 dienas

kg

1reizi
pusgadā

Medus kūkas

Svaigas a/l

Sveramās

3 dienas

kg

1reizi
pusgadā

4.7.

9
20

4.8.

Sveramais, ar āboliem,
100
žāvētiem augļiem,
0,5-2 kg
3 dienas
kg
1 x mēnesī
riekstiem un biezpienu
4.9.
A/l smalkmaizīšu grupas
40
produkts, gatavošanas
Kviešu maizes
procesā vārītas pienā, no
bumbiņas
0,5 kg
3 dienas
kg
1 x mēnesī
kviešu miltiem, cukura,
,,Asuškas,,
olām, margarīna, eļļas,
piena, rauga, sāls
4.10
Dažādi a/l, kur nav
50
.
Klinģeri
pievienoti daļēji
1-3 kg
3 dienas
kg
5 x gadā
hidrogenēti augu tauki
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 5 Latvijā audzēti dārzeņi un augļi
Piegādātie produkti ir svaigi, nesatur ĢMO, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem.
Ja pasūtītājam, pieņemot vai jau lietojot preci, radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajai specifikācijai,
pretendents, pamatojoties uz pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas rakstveida iesnieguma, uz sava rēķina nodrošinās
preces atbilstību/neatbilstību tehniskajai specifikācijai, pasūtītāja noteiktajos termiņos.
Pīrāgs

5.1.

Pārtikas, svaigi,
40-50 kg tīros
nebojāti, bez asniem
maisos vai sietos
dm.6-12cm
5.2.
Sarkanās, ar sulīgu
Galda bietes mīkstumu, tumši sarkanā 5-10 kg tīros
vietējās
krāsā, bez izteiktiem maisos vai sietos
gaišiem gredzeniem
5.3.
Pārtikas, bez
Burkāni
bojājumiem, stingri, Tīros maisos, vai
vietējie
svaigi, labas kvalitātes, sietos 30 – 50 kg
bez sekundārām saknēm
5.4. Sīpoli
Labas kvalitātes, bez
30-40 kg sietos
vietējie
bojājumiem
5.5.
Svaigi, labas kvalitātes,
Galviņkāposti
20-40 kg tīros
bez bojājumiem,
vietējie
maisos, vai sietos
diametrs 10-15 cm
5.6. Skābēti
Dabīgi ieskābuši, bez Spaiņos, 1 kg
kāposti
etiķa
fasējums
vietējie
5.7.
Siltumnīcas, svaigi pēc
izskata, stingri;sezonas
Gurķi vietējie
Sverami, kastītēs
laikā lauka, bez
rūgtuma, labas kvalitātes
5.8.
Tomāti
Siltumnīcas, svaigi,
Sverami, kastītēs
vietējie
labas kvalitātes
5.9.

Kartupeļi
vietējie

30 dienas

kg

Pirmdien
Ceturtdien

kg

1xnedēļā

140

1 mēnesis
260
1 mēnesis

kg

2xnedēļā

kg

2xnedēļā

1 mēnesis

kg

1 x nedēļā

1 mēnesis

kg

1xmēnesī

1 mēnesis

150
180

80

100
1 nedēļa

kg

1xnedēļā

1 nedēļa

kg

2xnedēļā

110

Dilles vietējās

Svaigas

Sveramas

72 h

kg

1xnedēļā

Kāļi vietējie

Svaigi

kastītēs

I mēnesis

kg

1 x mēnesī
sezonas
laikā

4 dienas

kg

1 x mēnesī

5.10.

5.11. Seleriju
saknes
vietējās

2000

3
30

10
Svaigas labas kvalitātes Sveramas ,kastītēs

5.12.

Ogas( upenes,
jāņogas)

20
Svaigas ,saldētas

kastītēs

4-30 dienas

kg

1 x mēnesī

Baltie redīsi

Svaigi labas kvalitātes

sverami

4 dienas

kg

1 x mēnesī

Kolrābji
vietējie

Svaigi labas kvalitātes

sverami

4 dienas

kg

Sezonas
laikā

Svaigas, nebojātas

Kastītēs

3 dienas

kg

1xnedēļā

5.13.

5.14.

30

5.15. Kaukāza
plūmītes
vietējās
5.16.
Rabarberi
vietējie

30

Svaigi, stingri

Sveramie

5.20. Kabači
Labas kvalitātes
vietējie
5.21. Redīsi sarkani
Labas kvalitātes
vietējie
5.22. Pētersīļi
,selerijas
Labas kvalitātes
vietējie
5.23. Puķu kāposti Svaigi bez bojājumiem,
vietējie
ar baltu stingru ziedkopu
5.24.
Svaigi, bez bojājumiem
ar raksturīgu aromātu,
Ķiploki
nevītuši, bez asniem un
pelējuma
5.25.
Svaigi, nevītuši ar
Lociņi
raksturīgu garšu

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.6.

kg

5 dienas

kg

1 nedēļa

kg

5 dienas

kg

Tīrās kastēs

1 nedēļa

kg

Kastītēs

1 nedēļa

kg

Kastītēs

1 nedēļa

kg

Pēc
pasūtījuma

Kastītēs

1 nedēļa

kg

Pēc
pasūtījuma
1reizi
nedēļā

Sverami

1 nedēļa

kg

Sverami

3 dienas

kg

Svaigi vidēja izmēra
Sverami
3 dienas
kg
nepārauguši
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 6 Dārzeņi un augļi
Nesatur ĢMO
Svaigi, labas kvalitātes,
Ķīnas kāposti
Sverami
1 mēnesis
kg
bez bojājumiem
Labas kvalitātes, bez
Puravi
Sverami, kastītēs
1 mēnesis
kg
bojājumiem
Paprika
Svaiga, sulīga, sarkanā,
Tīrās kastēs
1 nedēļa
kg
dzeltenā vai oranžā
krāsā
Dzelteni ,bez
Banāni
bojājumiem un
Papes kastēs
5 dienas
kg
plankumiem
Apelsīni
Svaigi, sulīgi
Papes kastēs
5 dienas
kg

6.9. Vīnogas bez
kauliņiem
6.10.
Dzērvenes

30

500
12
50
20
12
1

20
20

Ķirbji vietējie

6.7. Bumbieri
6.8.. Mandarīni

Pēc
pieprasījum
a sezonas
laikā
2xnedēļā
Pēc
vajadzības
Pēc
vajadzības
Pēc
pasūtījuma
Pēc
pasūtījuma

5 dienas

5.17. Āboli vietējie
Bez sasitumiem
Kastēs
5.18.
Sveramas, sezonas
Skābenes
Svaigas labas kvalitātes
laikā
5.19.
Plūmes
Svaigas labas kvalitātes
Sveramas

5.26.

30

Pēc
pieprasījum
a
Sezonas
laikā

1xnedēļā
1xnedēļā
Pēc
pasūtījuma

3

20

75
17
8

300
2xnedēļā
2xnedēļā.

80

Nebojāti

Kastēs

5 dienas

kg

2xnedēļā

380

Nebojāti

Kastēs

5 dienas

kg

2xnedēļā

30

Nebojātas

kastēs

5 dienas

kg

1xmēnesī

Svaigas vai saldētas
labas kvalitātes

Sveramas

1 nedēļa

kg

Pēc
vajadzības

9
15

6.11.

Melones

6.12.

Svaigas sulīgas

Sveramas

3 dienas

kg

Pēc
vajadzības

Arbūzi

Pārtikas, veseli,
vienmērīgi
nogatavojušies ar
spilgtas krāsas
mīkstumu

sverami

3 dienas

kg

Pēc
pieprasījum
a

Hurma

Svaigas ,saldas, sulīgas
,tūlītējai ēšanai

Sveramas

2 dienas

kg

Pēc
pieprasījum
a

Citroni

Svaigi, dzelteni ar plānu
miziņu, vid. lieluma

Sverami

5dienas

kg

1 x nedēļā

6.13.

6.14.

30
50

20

20

Pēc
5
pieprasījum
a
6.16.
Svaigi, saldi sulīgi,
Pēc
45
Nektarīni
vienmērīgi
1-5 kg
5 dienas
kg
pieprasījum
nogatavojušies
a
6.17.
Pēc
30
Šampinjoni, svaigas
Sēnes
sveramas
3 dienas
Kg
pieprasījum
nebojātas
a
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 7 Bakaleja un citi produkti (Ražots Latvijā)
Nesatur ĢMO, nesastāv no tiem, nav ražoti no tiem, kā arī nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas- garšas
pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus
7.1.
1900
Olas
A kategorija, L –lielas, Kastēs pa 10 olām 7 dienas
gab.
2xnedēļā
6.15. Kivi

7.2.

7.3.

Krāsa balta, 5% sāls
šķīduma garša – sāļa,
Rupjā
bez blakus piegaršas un
vārāmā sāls
smaržas, birstošam,
sausam, bez lieliem
gabaliem
Cukurs
Cukurs baltais, marķēts
atbilstoši
normatīvajiem aktiem,

7.4.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Sverami

3 dienas

kg

30
1 kg fasējumā

1 gads

kg

1 kg fasējums

6 mēneši

kg

2 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Miežu
putraimi

Augstākā labuma

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Grūbas

Augstākā labuma

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Prosa

Augstākā labuma

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Kartupeļu
ciete

Labas kvalitātes

0,4 kg fasējumā

1 gads

kg

Augstākā labuma,
vienāda lieluma, veseli,

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Griķi

1xnedēļā

150

Augstākā labuma, bez
nepiederošām
smaržām, smarža
raksturīga svaigiem
graudu produktiem,
krāsa balta vai ar
zilganu toni, irdeni,
birstoši, lipekļa saturs
ne mazāk kā 25%,
mitrums ne vairāk kā
15%, bez kaitēkļu
invāzijas.

Kviešu milti

7.5.

Puscieti,nebojātu virsmu

Pēc
vajadzības
100

Pēc
vajadzības

Pēc
vajadzības
Pēc
vajadzības
Pēc
vajadzības
Pēc
vajadzības
Pēc
vajadzības

40
10
19
15
42

irdeni, birstoši
8.0.
8.1.

Zaļie zirnīši
konservēti
Gurķi
konservēti

8.2.

Garšvielu
maisījums

8.3.

Ievārījums

8.4.

8.5.

Svaigs-dažādu augļu un Fasējums 0,4 kg
ogu
0,5 l – 1 l
plastmasas
Labas kvalitātes,
Etiķis 9%
pudelēs ar
dzidrs, bezkrāsains
aizskrūvējamu
korķi
Labas kvalitātes, bez
Krustnagliņa
0,015-0,01 kg
blakus piegaršām un
s
iepakojumā
smaržām

8.6.
Kanēlis
8.7.

Svaigi bez nogulsnēm
Stikla burciņās
un piemaisījumiem
0,75 l
Konservēti ar dabīgām Burkās 0,9-1,7 kg
garšvielām, bez asām
piedevām
Sausais dažādu dārzeņu Fasējums 0.25-1
kg
maisījums bez sāls

Dilles
kaltētas

8.8.
Rīvmaize
8.9.
Rīsi

7 dienas

kg

6 mēneši

kg

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

17

30 dienas

kg

Pēc
vajadzības
Pēc
vajadzības

30

9.1.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

150

2

l

kg

Pēc
vajadzības

1

1 gads

Pēc
vajadzības

1

Pēc
vajadzības

1

Labas kvalitātes, bez
blakus piegaršām un
smaržām

0,015-0,01 kg
iepakojumā

1 gads

kg

Labas kvalitātes

Paciņās 0,01 g

1 gads

kg

Baltmaizes, irdena,
sausa

Iepakojams 0,4 -1
kg

kg

Pēc
vajadzības

6

6 mēneši

Augstākā labuma,
gargraudu un ar tvaika
apstrādi

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

170

1 kg fasējumā

45

kg

Pēc
vajadzības
Pēc
vajadzības

150

Augstākā labuma

1 kg fasējumā

6 mēneši

Augstākā labuma,
gatavoti no cietās
Makaroni
0,5-5 kg fasējumā
šķirnes
graudiem,
dažādu veidu
bez piedevām, radziņi,
spirāles

6 mēneši

kg

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

20

Auzu pārslas

130

L

Pēc
vajadzības

3

1

9.2.

9.3.

30

1 gads

9.0.
Manna

Pēc
vajadzības
Pēc
vajadzības

Eļļa augu

Šokolādes
krēms
Citronskābe

Augļu tēja

Tēja melnā

Augstākā labuma
Rafinēta, dzidra, bez
nosēdumiem,
universāla, cepšanai,
salātiem
Labas kvalitātes

Labas kvalitātes

Labas kvalitātes

0,5 kg fasējumā

1 l plastmasas
pudelēs

15 dienas

0,4 kg stikla
burciņās

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

0.025-0,03 kg
paciņas

1 gads

kg

Pēc
vajadzības

Paciņas 25 gab.
iepakojumā

1 gads

kg

Pēc
vajadzības

0,32

kg

Pēc

2

Melnā, liellapu, dabīgā, Iepakojumā 0,1 kg

6 mēneši

augstākā labuma
9.8.

Labas kvalitātes, sauss
pulveris

0,015-0,03 kg
iepakojumā

kg

Pēc
vajadzības

0,5

1 gads

No 0,015-0,03 kg
iepakojumā

1 gads

kg

Pēc
vajadzības

1

Labas kvalitātes
Labas kvalitātes, sausas
lapiņas, bez pelējuma
un svešķermeņiem

No 0,1-0,3 kg
iepakojumā

kg

Pēc
vajadzības

0,2

1 gads

Labas kvalitātes, bez
piemaisījumiem un
bojājumiem

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

20

Pupiņas
Tomātu
mērce
„Spilva”

Labas kvalitātes ,bez
konservantiem

Stikla burciņas
0,51 kg

25

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

Brokastu
pārslas

Bona Vita bez cukura
,labas kvalitātes

6 mēneši

l

Pēc
vajadzības

7

0,5

Kukurūza
konservēta

Svaiga bez nogulsnēm
un piemaisījumiem

0,425 l

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

28

Pipari malti
9.9.
Pipari melnie
10.0.
Lauru lapas
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5. Kviešu
graudu
pārslas
10.6.
Zirņi šķeltie
10.7.
Cepumi

10.8.

10.9.

Labas kvalitātes

Labas kvalitātes, bez
piemaisījumiem un
bojājumiem
Dažāda veida cepumi,
sviesta, cukurotie, ar
piedevām utml.,
nesatur daļēji
hidrogenētos augu
taukus

0,5 kg

6 mēneši

kg

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Sverami, kastēs
fasējumā 1-2 kg

3 mēneši

Žāvētas, bez kauliņa,
labas kvalitātes, bez
piemaisījuma, tumšās,
gaišās

Žāvētas
aprikozes

Žāvētas, bez kauliņa,
labas kvalitātes, bez
piemaisījuma

Žāvētas
plūmes

Žāvētas, bez kauliņa,
labas kvalitātes, bez
piemaisījuma, tumšās,
gaišās

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Labas kvalitātes

Spaiņos, 0,8-1 kg
paciņās 0,25kg

3 mēneši

kg

Labas kvalitātes

Presētais maizes
raugs 0,1 kg
paciņās; sausais0,011 kg pac

Majonēze

11.2.
Raugs

1 kg fasējumā

1 kg fasējumā

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

Pēc
vajadzības

15

Pēc
vajadzības

30

Pēc
vajadzības

20

Pēc
vajadzības

10

Pēc
vajadzības

10

Pēc
vajadzības

10

Pēc
vajadzības

30

Pēc
vajadzības

3

kg

Žāvētas
rozīnes

11.0.

11.1.

vajadzības

kg

kg

kg

11.3.

Ābolu-ķiršu
nektārs

11.4. Iebiezināts
piens ar
kakao
11.5.
Griķu pārslas

Labas kvalitātes

Stikla burkas, 3 l

3 mēneši

290

L

Pēc
vajadzības

12.8

Labas kvalitātes

0,4 kg

3 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

0,5 kg fasējums

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

20

Labas kvalitātes

20

11.6.

11.7.

11.8.

Rīsu pārslas

Labas kvalitātes

0,5 kg fasējums

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

Četru graudu
pārslas

0,5 kg fasējums

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

20

Labas kvalitātes
Vafeles ar dažādām
piedevām

Sveramas, kastēs
fasējumā 5 kg

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības.

30

Lobītas labas kvalitātes

0.1 kg

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

3

Pūdercukurs

Labas kvalitātes

1 kg fasējumā

6 mēnesi

kg

1 reizi nedēļā

Želatīns

Labas kvalitātes

Oriģināliepakoju
mā

6 mēneši

kg

1reizi mēnesī

Augstākā labuma

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

1reizi mēnesī

Nesatur daļēji
hidrogenētus taukus

3 -4 kg

1 mēnesis

kg

1reizi mēnesī

Augstākā labuma

0.5 kg fasējumā

6 mēneši

kg

1reizi mēnesī

Gāzēts un negāzēts

0.5 un 1.5 l
fasējumā

6 mēnesi

l

1reizi
pusgadā

400

a/l

1 kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

20

Vafeles

11.9. Saulespuķu
sēkliņas
12.0.
12.1.

11.2. Kukurūzas
putraimi
12.3.

Prjaņiki

12.4. Miežu
pārslas
12.5.
12.6

Minerālūdens
Pilngraudu
milti

12.7.
Dažādas
sulas;

Vīnogu ,persiku,
ananāsu, multiaugļu
nektārs, bez
Tetrapakas 1 l; 0,2
konservantiem,
l
saldinātājiem un
krāsvielām

10
7
20
40
16

800
6 mēneši

l

Pēc
pieprasījuma

12.8. Piecu graudu
pārslas

a/l

1 kg fasējumā

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

25

12.9. Skābenes
konservētas

Skābeņu lapas bez
kātiem

0.82- 0.9 kg

3 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

20

13.0. Sīrupi (
ražoti
Latvijā)
13.1.
Rīsu milti

Dabīgi , bez
konservantiem un
sintētiskām krāsvielām

0.75; 3 l

3 mēneši

l

Pēc
vajadzības

A/l, labas kvalitātes

0,5-1 kg

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

13.2.

Dzeltenīgs ,caurspīdīgs
biezs, nesacukurojies,
dabīgs ,bez
konservantiem

0,5 -1 kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

Kviešu ,kukurūzas
,medus riņķīši, kakao

0,4-0,5kg

6 mēneši

kg

1x mēnesī

Medus
13.3. Sausās
brokastu

50

5
10

25

pārslas
13.4
13.5.
13.6.
13.7.

Marinētas
bietes
Tomātu pasta
Tēja
Persiki sīrupā

13.8. Cepumi
,,Selga,,
13.9. Rudzu
graudu
pārslas
14.0. Marinēti
šampinjoni
14.1. Sausmaizītes
galetes
14.2.

Sausbaranciņ
as bērnu

14.3.
Sausiņi
14.4.

Soda

Bietes rīvētas

0,5 kg

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

20

Bez piedevām, bez
ĢMO

0,5 kg

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

50

A/l dabīga, liellapu
(karkade, piparmētru)

0,1kg

6 mēneši

kg

Pēc
vajadzības

5

Pusītes sīrupā

0,82-1kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

20

Nav pievienoti daļēji
hidrogenēti augu tauki

0,18 ;1-5kg

6 mēneši

kg

1 x mēnesī

A/l , labas kvalitātes

0,5 kg

6 mēneši

kg

2 x mēnesī

Labas kvalitātes

0,5-1kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

Rudzu, kviešu, kliju,
griķu, rīsu

0,1-0,13

6 mēneši

kg

1 x nedēļā

0,5-2,5 kg

6 mēneši

kg

2 x mēnesī

0,25-2,5kg

6 mēneši

kg

2 x mēnesī

0,5 kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

20

Nesatur daļēji
hidrogenētus augu
taukus
Gatavoti no kviešu
maizes, ar vai bez
rozīnēm,
Dzerama ,labas
kvalitātes

Pulverveida, sauss,
birstošs, raksturīgā
Kakao
brūnā krāsā ar
pulveris
raksturīgu aromātu, bez
svešām piegaršām
14.6.
Balts ,smalks pulveris,
Cepamais
bez smaržas,paredzēts
pulveris
konditorejas
izstrādājumiem
14.7.
Sauss, birstošs, ar
Vaniļas
vaniļas smaržu un
cukurs
garšu, atbilst MK not.
Nr.172
14.8.
Sagriezti nosacīti
Kabači
vienādi pēc izmēriem,
marinēti
marināde dzidra,
(konservēti) konservants etiķskābe
vai etiķis
14.9.
Persiku, ābolu,
Sukādes
bumbieru u.c.
Pelēkie zirņi

Kaltēti, veseli, vienāda
lieluma

10
25
30

30

14.5.

15.0.

50

0,5
4

0,1-0,2 kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

kg

Pēc
pieprasījuma

kg

Pēc
pieprasījuma

1
0,015-0,1kg

6 mēneši

0,5
0,015-0,03kg

6 mēneši

20
0,9-1,7kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

0,5kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

20

1 kg

6 mēneši

kg

Pēc
pieprasījuma

30

Pretendenta parakstiesīgā persona ar parakstu apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt
iepirkuma daļā visu (bez izņēmuma) norādīto produktu piegādi un atbilstību kvalitātes prasībām,
spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā, spēj nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā
transportā atbilstoši Pārtikas un Veterinārā dienesta prasībām.

3. pielikums
Iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde
Kalupes pamatskolai”,
iepirkuma identifikācijas
Nr. KPP 2017/4
[Uzņēmuma veidlapa]
INFORMĀCIJA*
par būtiskākajām veiktajām piegādēm trijos iepriekšējos gados (2014.-2016. un 2017.)

Nr.
p.k.

Līguma
nosaukums un
līgumcena

Piegādāto produktu
nosaukums un īss
raksturojums

Pasūtītājs
(nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese) un
kontaktpersona (vārds,
uzvārds, tālrunis)

Līguma
izpildes
laiks

<produktu vai produktu grupas
nosaukums>

1.
2.

* Jānorāda produkti vai produktu grupa, kas ir līdzīgi attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kurā pretendents ir
iesniedzis piedāvājumu, iekļautajiem.

Pielikumā:
1) ______________ atsauksme.

(amats)

(vieta)

(datums)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

4. pielikums
Iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde
Kalupes pamatskolai”,
iepirkuma identifikācijas
Nr. KPP 2017/4

Tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai”,
iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2017/4
Izvēlēties un norādīt atbilstošo iepirkuma priekšmeta daļu, bet neatbilstošo dzēst
Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa

Gaļa un gaļas produkti

Iepirkuma priekšmeta otrā daļa

Piens un piena produkti

Iepirkuma priekšmeta trešā daļa

Zivis un zivju produkti

Iepirkuma priekšmeta ceturtā daļa

Maize un konditorejas izstrādājumi

Iepirkuma priekšmeta piektā daļa

Latvijā audzēti dārzeņi un augļi

Iepirkuma priekšmeta sestā daļa

Dārzeņi un augļi

Iepirkuma priekšmeta septītā daļa

Bakaleja un citi produkti

N.p.k.

1

Produkta
nosaukums

2

Tehniskās
prasības

Pretendenta
Izcelsmes
valsts
tehniskais
piedāvājums
(sastāvs, fasējums
produktu kvalitātes
rādītājiem, u.c.
raksturojošie
elementi)

3

4

5

Ražotājs vai
audzētājs

6

Produktu atbilstība
NPKS un BLS
(atzīmēt ar krustiņu)

NPKS

BLS

7

8

Produktu
atbilstība
LPIA
(atzīmēt ar
krustiņu)

Mērv.

Plānotais maksimālais
daudzums 12 mēnešos
(kopā)

Piedāvajuma
cena par vienu
vienību (EUR
bez PVN)

Piedāvajuma
cena par visu
apjomu (EUR
bez PVN)*

9

10

11

12

13

Iepirkuma „
...

....

”.daļa

....
Kopā:
PVN __%*
Pavisam kopā**

* PVN likmi norādīt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem piedāvājuma iesniegšanas dienā.
** ieteicams piedāvājuma cenu norādīt euro un pilnos centos, t.i. divi cipari aiz komata.
Ar šo mēs apliecinām, ka visi piedāvātie pārtikas produkti atbilst MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” prasībām, kas attiecas uz pārtikas produktu
sastāvu, kā arī apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
PRETENDENTA NOSAUKUMS
VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS
PARAKSTS
Z.v.

5. pielikums
Iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde
Kalupes pamatskolai”,
iepirkuma identifikācijas
Nr. KPP 2017/4
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr.__________
PAR PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDI KALUPES PAMATSKOLAI
Kalupē,

2017.gada ___.___________

Kalupes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 9000030396, juridiskā adrese Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes
pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, pārvaldes vadītājas Ināras Ūbeles personā, turpmāk tekstā
– Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________________ (nosaukums), reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese:
_______________________, LV-_______, ____________ (amats, vārds, uzvārds) personā, kurš
rīkojas saskaņā ar _______________ (pilnvarojošā dokumenta nosaukums), turpmāk tekstā –
Piegādātājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz
Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Kalupes pamatskolai”, iepirkuma
identifikācijas Nr. KPP 2017/4, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem par iepirkuma
priekšmeta __.daļu un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā par attiecīgo iepirkuma
priekšmeta daļu, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu,
turpmāk tekstā – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pērk, bet Piegādātājs pārdod un piegādā Kalupes pamatskolai pārtikas
produktus, turpmāk tekstā sauktus – Prece, saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikuma
Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Piegādātāja Iepirkumā iesniegto tehnisko
un finanšu piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta ___.daļu, turpmāk tekstā – Piedāvājums,
(Līguma 2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Katru konkrēto Preces piegādi apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem Piegādātāja
sastādīta un Līdzēju parakstīta preču pavadzīme – rēķins, kurā norādīts Preces nosaukums,
daudzums un cena atbilstoši Piegādātāja finanšu piedāvājumā norādītajai Preces vienības
cenai.
1.3. Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas, ka Pasūtītāja Piedāvājumā norādītais Preces apjoms ir
maksimālais plānotais piegādājamais apjoms un, ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus
apstākļus, var iegādāties Preci atbilstoši reālajai nepieciešamībai par nepilnu apjomu.
2.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Cena par Preces 1 (vienu) vienību ir norādīta Piegādātāja Piedāvājuma finanšu piedāvājumā.
Šajā cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta un
izkraušanas izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteikties nodokļi, nodevas un citas
izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi.
2.2. Paredzamā Līguma kopējā summa par plānoto Preces piegādes apjomu sastāda līdz
eiro ____ (__________ eiro ____ centi), t.sk., PVN 21% eiro ____ (____________ eiro
___ centi). Līgumcena bez PVN 21% sastāda eiro ______ (___________ eiro ___ centi).

2.3. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no
konkrētās Preces partijas piegādes dienas pēc Piegādātā iesniegta un Pasūtītāja akceptēta
preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas.
2.4. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par piegādāto Preci, veicot pēcapmaksu bezskaidras
naudas norēķinu veidā uz Piegādātāja šajā Līgumā norādīto bankas kontu.
2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko
apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
2.6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaiņu gadījumā Preču cenas tiek koriģētas atbilstoši PVN
likmes izmaiņām.
2.7. Pasūtītājs neapmaksā tādas Preces piegādi, kas neatbilst Līgumā noteiktajai kvalitātei.
2.8. Preču atsevišķo partiju vērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt Līguma summu, kas noteikta
Līguma 2.2.punktā.
2.9. Par Preces vienību cenu izmaiņām, ja tās maina Preces ražotājs, sakarā ar inflāciju valstī un
citiem objektīviem no ražotāja neatkarīgiem apstākļiem, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no to spēkā stāšanās. Preču cenu izmaiņas
Piegādātājs nedrīkst attiecināt uz jau pasūtītām Precēm.
2.10. Līguma ietvaros saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem var tikt piegādātas Preces, kas aizstāj
Piegādātāja Piedāvājumā norādītās preces tikai tad, ja tās pēc veida iekļaujas preču grupā,
pēc būtības ir aizstājamas un to vienības (kg vai litra) cena ir zemāka par tās Preces cenu,
kuru piegādātā Prece aizstāj, bet kvalitāte ir ekvivalenta ar aizstājamās Preces kvalitāti.
Līdzēju pārstāvji iepriekš rakstveidā vienojas par šādu aizstājošu Preču piegādi un cenām.
3.

LĪDZĒJU SAISTĪBAS

3.1. Piegādātāja saistības:
3.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi;
3.1.2. Piegādātājs nodrošina par Preces atbilstību Līgumam noteikumiem, Latvijas Republikas
un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, nekaitīguma un
marķēšanas prasībām, tirdzniecības standartiem un vispāratzītām kvalitātes prasībām;
3.1.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt Preces piegādē iesaistīto darbinieku pienācīgu
kvalifikāciju;
3.1.4. Piegādātājs apņemas Preces piegādi veikt ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā darba laikā un
Pasūtītāja norādītā vietā;
3.1.5. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas izgatavotājas standarta iepakojumā, kas
nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;
3.1.6. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļu, ar kuriem tiks nodrošināta Preces piegāde,
atbilstību pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
3.1.7. gadījumā, ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina
Preci pret jaunu, kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā termiņā.
3.1.8. Pasūtītāja saistības:
3.1.9. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci un veikt samaksu par
Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
3.1.10. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Piegādātājam pienācīgus apstākļus Preces piegādei
noteiktajā vietā, kā arī savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu;
3.1.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst
Līguma noteikumiem.
4.

PRECES PASŪTĪŠANAS, PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Piegādātājs piegādā un nodod Preci Pasūtītājam atsevišķās partijās ar savu transportu pēc
adreses: Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novadā, apjomā saskaņā ar
Pasūtītāja veikto telefonisko vai elektronisko paziņojumu, kā noteikts Pasūtītāja Iepirkuma

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

nolikuma Tehniskajā specifikācijā. Preces saņemšanu apliecina Līdzēju parakstīta preču
pavadzīme – rēķins.
Pasūtītājs telefoniski vai elektroniski pasūta Preci noteiktā apjomā saskaņā ar Iepirkuma
nolikuma Tehnisko specifikāciju, norādot Preču nosaukumu un daudzumu.
Piegādātājs piegādā Līguma 4.2.punktā minēto Preci Pasūtītāja noteiktajā laikā no
pasūtījuma veikšanas brīža.
Preču piegāde tiek veikta dienā no plkst.8.00 līdz plkst. 12.00 uz Pasūtītāja norādīto adresi
un līdz Pasūtītāja norādītajai vietai. Pasūtījumu pieņemšana notiek Lielā iela 35, Kalupe,
Kalupes pagastā, Daugavpils novadā dienā līdz plkst. 12.00 (ne vēlāk kā 24 stundu laikā).
Katra Preces partijas piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izrakstītu preču pavadzīmi – rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, Pasūtītājam ir jāpārbauda
piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam, Preces cenas atbilstība Piegādātāja Piedāvājuma
finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām un preču pavadzīmei – rēķinam, un jāizdara atzīme
par Preces pieņemšanu uz viena no preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem.
Prece skaitās nodota no brīža, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un Līdzēju
pilnvarotie pārstāvji paraksta preču pavadzīmi – rēķinu, kurā precīzi norādīts piegādātās
Preces nosaukums, daudzums un cena.
Piegādātājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem
līdz preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim.
Prece Pasūtītājam tiek piegādāta Piegādātājam piederošā tarā. Papildus samaksa par taras
lietošanu netiek pieprasīta. Pasūtītājs apņemas atgriezt taru Piegādātājam 10 (desmit) darba
dienu laikā. Taras uzskaite tiek veikta, izdarot nepieciešamās atzīmes preču pavadzīmē –
rēķinā.
Ja Piegādātājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis pieprasītajā daudzumā, vai
piegādājis Preci nekvalitatīvu un neatbilstošu Pasūtītāja iepirkuma nolikuma Tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām, vai arī Preces vienību cenas Precei nav uzrādītas,
ievērojot Piegādātāja iesniegtā Piedāvājuma finanšu piedāvājuma vienības cenas, tad
Piegādātājs pieņem Pasūtītāja pretenziju, kas atzīmes veidā fiksēta preču pavadzīmē –
rēķinā vai paziņota rakstiski Piegādātājam, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no
preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža. Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš
pretenzijā minētos trūkumus 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.
5.

PRECES KVALITĀTE

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā un
Piegādātāja Piedāvājumā norādītajiem parametriem, kā arī citiem Līguma noteikumiem.
5.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces kvalitāte atbilst Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā
nekaitīguma prasībām.
5.3. Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir iepakota atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, iepakojums nodrošina preču saglabāšanos, tās transportējot un pēc
tam glabājot.
5.4. Piegādātājs piegādā Preces, kurām derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75%
(septiņdesmit pieci procenti) no ražotāja noteiktā kopējā Preces derīguma termiņa. Preces
derīguma termiņam pārtikas produktiem, kuri ātri bojājas, ir jābūt vismaz 4 (četras) dienas,
skaitot no Preces piegādes dienas.
6.

LĪDZĒJU ATBILDĪBA

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu
darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.

6.2. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību Pasūtītāja pasūtījumam.
6.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādāto pārtikas produktu atbilstību Eiropas Savienības,
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām drošības un higiēnas prasībām, tajā
skaitā, Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra
noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasībām.
6.4. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pasūtītājs Piegādātājam var piemērot līgumsodu 1%
(viena procenta) apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru nokavēto dienu.
6.5. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām
personām saistībā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos ir vainojams.
6.6. Ja Pasūtītājs neveic Preces apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad Piegādātājs var
piemērot līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās
Preču summas par katru nokavēto dienu.
6.7. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas
izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
6.8. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek izbeigts
Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 20%
(divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas.
7.

NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc tā uzskata ir iespējama un paredzama tam Līgumā paredzēto saistību
izpilde, un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.
8.

LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgumu var izpildīt, grozīt (izņemot atsevišķu preču cenas un kopējās līgumcenas
palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai
papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Ja Piegādātājs kavē Preces piegādi un nav piegādājis Pasūtītājam Preci ilgāk kā par 1 (vienu)
darba dienu, vai piegādātā Prece atkārtoti neatbilst Pasūtītāja Iepirkuma nolikuma
Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs sastāda aktu un ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu,
paziņojot rakstiski par to Piegādātājam un norādot datumu, kad Līgums tiek izbeigts. Šajā
gadījumā Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas atlīdzina
Pasūtītājam tā tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī samaksā Pasūtītājam līgumsodu 20%
(divdesmit procentu) apmērā no attiecīgajā preču pavadzīmē – rēķinā uzrādītās Preču
vērtības, par kuru sastādīts akts. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci, kas ir pienācīgi
piegādāta.
8.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē Preces samaksas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām
dienām, Piegādātājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu
ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma
izbeigšanu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad

Piegādātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.
8.4. Gadījumā, ja Līdzēji izbeidz šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek
noteiktas uz šī Līguma izbeigšanas brīdi Piegādātāja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā
pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Piegādātāju par saskaņā ar šo aktu
pieņemtajām Precēm, atbilstoši Precei noteiktajai cenai. Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātājam
izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.
8.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, brīdinot Pārdevēju 10 (desmit) dienas
iepriekš, ja Pārdevējs atkārtoti (vairāk kā divas reizes) pārkāpj līgumā minētās saistības.
8.6. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to brīdinot Pārdevēju nekavējoties, ja
tiek konstatēts, ka piegādātā Prece neatbilst LR normatīvo aktu prasībām un ja piegādātā
Prece vai pats piegādes process var radīt jebkādus draudus Pircējam (bērnu drošībai un
veselībai).
8.7. Līdzējiem nav tiesību vienpusēji atkāpties no līguma, ja otra puse pilda līgumā uzņemtās
saistības.
8.8. Ja Pārdevējs vienpusēji atkāpjas no līguma, tam jāmaksā Pircējam līgumsods 20% apmērā
no kopējās līguma summas.
9.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Jebkurus strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Līdzēji risina savstarpēju sarunu vai
sarakstes veidā. Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.
10.1

CITI NOTEIKUMI

Līgums stājas spēkā no 2017.gada ___.________________ un ir spēkā 12 (divpadsmit)
mēnešus, t.i., līdz 2018.gada ____.__________________, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir
izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par
Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo
Līgumu, to izbeidz vienpusēji.
10.2.Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt
rakstiskiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja Līdzējs to atzīst, vai
ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots
personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
10.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas
rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja
Līdzējs neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā
izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju.
10.5. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.6. Līdzēju pilnvarotās personas šī Līguma izpildei, kas ir atbildīgas par Līguma izpildes
uzraudzīšanu, tajā skaitā, par preču pavadzīmes – rēķina savlaicīgu iesniegšanu,
parakstīšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, ir:
10.6.1. no Pasūtītāja puses: direktore Ināra Ondzule, tālrunis 29103145, e-pasta adrese:
skola@kalupe.lv;
10.6.2. no Piegādātāja puses: ____________________ (amats, vārds, uzvārds), tālrunis
____________, fakss ______________, e-pasta adrese: ______________________.
10.7. Līgumam pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
10.7.1. 1.pielikums – Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija uz ___ (______)
lapām;
10.7.2. 2.pielikums – Pasūtītāja Piedāvājuma kopija uz ___ (_________) lapām.

10.8.

Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (______) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem,
kopā uz ____ (__________) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no
kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.
11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs

Piegādātājs

Kalupes pamatskola
Reģistrācijas Nr. 90000030396
Juridiskā adrese: Ezeru iela 6, Kalupe
Kalupes pagasts,
Daugavpils novads, LV-5450
Bankas rekvizīti:
Valsts kase
Konts Nr.LV06TREL9812131002000
Kods TRELLV22
Kalupes pārvaldes vadītāja
______________ Ināra Ūbele

________________________
Reģistrācijas Nr.__________
Juridiskā adrese: ________________
___________________, LV-______
Bankas rekvizīti:
______________________________
Konts Nr.______________________
Kods _________________________

Z.v.

____________________________ Z.v.
___________

