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1.

2.

Pasūtītājs

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiņas kārtība

Gaujienas internātpamatskola, reģ. Nr. 90000035552
Juridiskā adrese: „Internātskola”, Gaujiena, Apes novads, LV-4339
Telefons:64381154.Fakss:64381038
e-pasts:direktors.gis@ape.lv
---------------------------------------------------------Kontaktpersona: Maija Ekure
Telefons: 64321026; 29183092
e-pasts:
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir
vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000euro.)
Iepirkums sagatavots saskaņā ar 28.10.2014. MK noteikumiem Nr. 673
”Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju
noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”
/turpmāk tekstā „zaļais publiskais iepirkums”/
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā
http://www.gaujienasinternatpamatskola.lv sadaļā- Iepirkumi
Nolikumu var saņemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma komisijas priekšsēdētājas
Guntas Dumārovas, adrese: „Internātskola”, Gaujienas ciems, Gaujienas pagasts,
Apes novads - darba dienās iepriekš piesakoties pa telefonu -29450745 vai epastu: bebregunta@inbox.lv
Komisija neatbild par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar
informāciju, kam ir nodrošināta tieša elektroniskā pieeja pasūtītāja mājas lapā.

3.

Iepirkuma
priekšmets

Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā,
piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus
(Identifikācijas Nr.GIS 2016/4)
CPV kods: 15800000-6; 15500000-3; 15300000-1; 15200000-0; 15100000-9
15612500-6
1.Iepirkums paredz:
 Kvalitatīvu un nekaitīgu pārtikas produktu piegādi, piemērojot zaļā publiskā
iepirkuma kritērijus;
 Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu pārtikas produktu piegādi
skolēnu ēdināšanai saskaņā Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1);
2.Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās;
3.Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daļām, iesniedzot
piedāvājumus par konkrēto daļu/daļām, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums
par visām precēm, kuras norādītas attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā;
4.Vienā piedāvājumā par vienu daļu nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko
piedāvājumu varianti;
5. Norādītais preču daudzums ir uzskatāms par orientējoši nepieciešamo
daudzumu. Lai nodrošinātu izglītojamo ēdināšanu skolā un, ņemot vērā tam
pieejamos finanšu resursus, kā arī skolēnu skaitu, Pasūtītājs patur tiesības
iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt pārtikas preču iegādes
daudzumu.

4.

5.

Līguma izpildes
vieta un laiks
Piedāvājuma
derīguma termiņš

Gaujienas internātpamatskola, „Internātskola”, Gaujiena, Apes novads, LV-4339
No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.08.2017
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
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iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit)
dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski
paziņo pasūtītājam.
6.

7.

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība,
piedāvājumu
atvēršana

Gaujienas internātpamatskola
„Internātskola”, Gaujiena, Apes novads, LV-4339
līdz 2016.gada 06. maijam plkst. 14: 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
sūtot pa pastu uz norādīto adresi.
Nav paredzēta publiska piedāvājumu atvēršana

Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
7.1. Prasības

7.2. Iesniedzamie dokumenti

7.1.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska 7.2.1. Pretendents iesniedz :
Pielikumu Nr.2
persona, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā. Ir reģistrēts
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
tiesīgs veikt komercdarbību.

„Pretendenta pieteikuma veidlapa iepirkumam”

7.2.2. Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja
attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas
dokumentu izsniegšanu.
----------------------------------------7.2.3. PIL 8.2 panta kārtībā Iepirkumu komisija pārbauda
informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu.
Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs, kura vārdā
darbojas
iepirkumu komisija ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam desmit
darbadienu laikā iesniegt izziņas, atļaujas vai apliecības
(oriģināli vai to apliecinātas kopijas.

7.1.2. Ja Pretendents ir personu apvienība (t.

7.2.4. Savstarpēji noslēgtā Līguma kopiju

sk. personālsabiedrība) ,tās dalībnieki slēdz
savstarpēju līgumu, ietverot informāciju par
pilnvaroto personu, kura pārstāv attiecīgo
piegādātāju apvienību (personālsabiedrību);
informāciju par to, kādu iepirkuma daļu (tai
skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no
dalībniekiem; informāciju, kas pārstāv
apvienību iepirkuma procesā; informāciju, kas
uzņemas finanšu darījumus; un citu
informāciju.
7.1.3.Uz

Pretendentu un tā

apakšuzņēmējiem/partneriem (ja

7.2.5. Latvijā reģistrētiem Pretendentiem nav jāsniedz
izziņas.
Iepirkumu komisija pārbauda Ministru kabineta
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piesaista) neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2panta 5. daļā minētie
izslēgšanas nosacījumi. Pasūtītājs izslēdz
pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no
šādiem gadījumiem:
7.1.3.1. Pasludināts pretendenta
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), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
7.1.3.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta
publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir
konstatēts, ka pretendentam dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai
dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi
lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā
uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par
plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas
reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no
valstīm pārsniedz 150 euro;

noteiktajā informācijas sistēmā.
Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs, kura vārdā
darbojas iepirkumu komisija ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam
iesniegt izziņas, ka uz pretendentu neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daļā definētie izslēgšanas
noteikumi. Termiņš izziņas iesniegšanai-10 (desmit)
darbdienas.

7.2.6. Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša
pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) piedāvājumā ir jāiesniedz ārvalstīs
kompetentas institūcijas izdotu izziņu (kas izdota ne vēlāk kā 1
mēnesi no iesniegšanas brīža), kas apliecina, ka uz Pretendentu
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 5. daļā
definētie izslēgšanas noteikumi.

7.1.3.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz
kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma
7.1.3.1. un 7.1.3.2.punktā minētie nosacījumi.
7.1.4.Pretendentam

(t.sk. katram

piegādātāju apvienības dalībniekam)
atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības
likuma prasībām ir tiesības piedalīties
pārtikas apritē kā tehniskajā piedāvājumā
iekļauto pārtikas preču ražotājam un/ vai
izplatītājam
(prasība attiecas uz pretendentiem,
piegādātāju apvienības dalībniekiem,
kuru darbība pakļauta Pārtikas
aprites uzraudzības likuma
prasībām).

7.1.5.Pretendenta

rīcībā ir LR likumdošanai

atbilstošs tehniskais aprīkojums un

7.2.7. Ietverts Pielikumā Nr. 2
Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem Pielikumā Nr. 2
ietverto informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās
datu bāzēs:
 www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi
 http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/auguaizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integretasaudzesanas-registrs.aspx
7.2.8. Ārvalstīs reģistrētajiem uzņēmumiem jāiesniedz
kompetentas iestādes izsniegtas izziņas, ka atbilstoši Latvijas
Republikas Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām ir
tiesības piedalīties pārtikas apritē kā tehniskajā piedāvājumā
iekļauto pārtikas preču ražotājam un/ vai izplatītājam.
7.2.9. Ietverts Pielikumā Nr. 2
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transporta līdzekļi produktu
pārvadāšanai.
7.1.6. Pārtikas

apritē iesaistītās pretendenta

nodarbinātās personas ievēro
normatīvajos aktos noteiktās higiēnas
prasības un tām ir normatīvajos aktos
noteiktā kvalifikācija.
7.1.7. Pretendents

apņemas veikt kvalitatīvu

preču piegādi, kas atbilst Pārtikas
aprites uzraudzības likumam un
citiem pārtikas apriti regulējošajiem
normatīvajiem aktiem un tajā skaitā:

7.2.10. Ietverts Pielikumā Nr. 2

7.2.11. Ietverts Pielikumā Nr. 2

7.1.7.1. MK noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
7.1.7.2. MK noteikumi Nr.610 „Higienas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēm” 511 punkta prasības.
7.1.7.3. MK noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”
7.1.7.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas
piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas, izņemot C daļas II grupas pārtikas krāsvielas.
7.1.7.5. MK noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība”.
7.1.8.Pretendents

nodrošina pasūtītājam

7.2.12. Ietverts Pielikumā Nr. 2

iespēju norēķināties par precēm pēcapmaksā
ar bezskaidras naudas norēķinu
7.1.9. Pretendents iepriekšējo 2014 .,2015.
2016.gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2
līgumus par tādu pārtikas preču grupas
piegādi, uz kuru pretendents ir iesniedzis
piedāvājumu (ne mazāku pēc apjoma un
finansējuma kā šajā piedāvājumā)

7.2.13.Pielikums Nr. 3 „Pretendenta veikto piegāžu saraksts”

7.1.10. Pretendents

7.2.14. Pielikums Nr. 4

darbu izpildē ir tiesīgs

piesaistīt apakšuzņēmējus un partnerus, šādā
gadījumā pretendents savā piedāvājumā norāda
visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās
iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Uzrāda
katram apakšuzņēmējam/partnerim izpildei
nododamo pakalpojumu līguma daļu.
7.1.11.Aizpildīts

finanšu - tehniskais

piedāvājums
Piegādes izmaksas iekļaujamas cenā
par vienību;
Sagatavojot finanšu tehnisko
piedāvājumu, Pretendentam ir
jāprognozē un jāaprēķina iespējamā
inflācija. Tirgus apstākļu maiņa vai
jebkuri citi apstākļi nevar būt par
pamatu cenu paaugstināšanai;

----------------------------------------Videi draudzīga iepakojumu apsaimniekošana.

Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem
partneriem un apakšuzņēmējiem (ja attiecas)
Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību
piedalīties pakalpojumu sniegšanā – pielikums Nr. 4.1.

7.2.15. Pielikums Nr. 6
Ja Pretendents pats neaudzē vai neražo, bet piedāvā
produktus, kuri sertificēti atbilstoši nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības
prasībām, vai audzēti atbilstoši lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas prasībām, saskaņā Ministru
kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461
„Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,
darbības, uzraudzības un kontroles kārtība, tad
Pretendents iesniedz dokumentus par esošu sadarbību vai
sadarbības uzsākšanu ar ražotāju vai audzētāju, ja tiks
noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju.
--------------------------------------------------------7.2.16. Pielikums Nr. 5 „ Par videi draudzīga iepakojuma
apsaimniekošanu”
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7.1.12. Ja piedāvājumu

paraksta pilnvarota

7.2.17. Pilnvara (ja attiecas)

persona
7.1.13. Ja Pretendents

ir fiziska persona un

būs ieguvis līguma slēgšanas tiesības, līdz
līguma slēgšanas brīdim jāreģistrējas VID kā
saimnieciskās darbības veicējam.
7.1.14. Pretendentam

7.2.18. Komisija to pārbaudīs VID pieejamajā publiskajā datu
bāzē. Ja VID publiskajā datu bāzē nebūs iespējams iegūt šo
informāciju, Pretendentam likumā noteiktajā kārtībā tiks
pieprasīts iesniegt nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības
kopiju, uzrādot oriģinālu.

ir tiesības:

7.14.1.pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus dokumentus, kurus uzskata par svarīgiem, lai
apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas veikt piegādes, noformējot tos atsevišķi „Papildus
dokumenti”; Papildus dokumentiem ir informatīvs raksturs.
7.14.2. Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla, saskaņā ar
Publiskā iepirkuma likuma 12. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu, piedāvājumam
pievienot norādi par šādu informāciju.
8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai
un
iesniegšanai

Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu
valodā. Jāiesniedz viens oriģināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā
stūrī – „ORIĢINĀLS „ un finanšu – tehniskā piedāvājuma kopija ar norādi labajā
augšējā stūrī „KOPIJA”
Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai Iepirkumā ir jānoformē atbilstoši LR
normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām, dokumentiem jābūt
sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Piedāvājums iepirkumam „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas
internātpamatskolā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus”
(Identifikācijas Nr.GIS2016/4 )
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
3. Neatvērt līdz 2016.gada 06. maijam plkst. 15: 00
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar visu piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
Piedāvājuma sagatavošana:
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi
piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta
apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja
pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un
skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai

(Pielikums Nr. 1)

Piedāvājumu paraksta pretendenta likumiskā persona vai pretendenta pilnvarotais
pārstāvis.

9.

Piedāvājuma
cena

Katrā vienības cenā iekļaujamas visas paredzamās ar konkrētās piegādes izpildi
saistītās izmaksas. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši
Pretendentam, izņemot 21% PVN.
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Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik mainīta
līguma darbības laikā izņemot gadījumu, ja piegādājamo produktu tirgus cenas
paaugstinās vai pazeminās par 10 % vai vairāk, vai valsts pārvaldes institūcijas ievieš
papildus prasības pārtikas apritē, kas produkcijas izmaksas būtiski (par desmit vai
vairāk procentiem) sadārdzina vai palētina, vai valstī būtiski sadārdzinās vai palētinās
energoresursu izmaksas, vai valstī tiek palielināti vai samazināti nodokļi, kas ietekmē
pārtikas preču cenas;
Šajos minētajos gadījumos cenas var tikt izmainītas Pusēm savstarpēji vienojoties.
Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu.
10.

Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles
kritēriji

Piedāvājumu vērtēšana
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veiks
slēgtā sēdē. Komisija vērtē:
1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām.
Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un noformējuma
neatbilstība ir tik būtiska (Piedāvājums nav ievietots aizlīmētā iepakojumā; Neaizlīmēts
iepakojums; Iepakojums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 8.3. punktam un tā rezultātā tas
atvērts pirms noteiktā laika; Saplēsts iepakojums tādā mērā, ka var piekļūt tā saturam; Ir
redzams, ka iepakojums ir bijis atvērts un aizlīmēts atkārtoti), ka varētu ietekmēt iepirkuma

rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.
2. Komisija pārbaudīs PIL 82 panta 5. daļas prasībām visus Pretendentus dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājas lapā. Atkarībā no pārbaudē
iegūtajiem rezultātiem iepirkumu komisija rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkuma
likuma 8.2 panta 8. daļas noteikumiem.
Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, komisija to
pārbaudīs arī dienā, kad tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesībām.
3. Komisija pārbaudīs, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā pieprasītos
dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nebūs iesniegts vai
Pretendents būs iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu
neizskatīs.
4. Piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
5. Finanšu - tehnisko piedāvājumu.
6. Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma
prasībām, piedāvājuma iesniedzējs var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
7. Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja
komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos un to paziņos
pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros
bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņems vērā tikai iepriekšnoteiktajā
kārtībā labotās cenas.
8. Ja iepirkumu komisija pārbaudot secinās, ka ir iesniegts piedāvājums ar nepamatoti
zemu cenu, tad, pirms noraidīt piedāvājumu, komisija lūgs Pretendenta
paskaidrojumus vai apliecinājumus.
9. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu ar vislielāko iegūto punktu skaitu, kas izvērtēts pēc
sekojošiem kritērijiem:
Nr. p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu
skaits

1.
2.

Piedāvātā cena (bez PVN)
Piedāvāto pārtikas produktu kvalitātes
līmenis
Videi draudzīga produktu piegāde
Maksimālais punktu skaits

45
30

3

7

25
100

Vērtējot kritērijus, ņem vērā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās prasības:
1.kritērijs - Piedāvātā cena bez PVN
Maksimālais punktu skaits (45) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem
piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
P= A : B x C
kur P ir kritērija punkti
A ir lētākā piedāvājuma cena
B ir vērtējamā piedāvājuma cena
C ir kritērija īpatsvars
2. kritērijs - Piedāvāto pārtikas produktu kvalitātes līmenis
Par katru piedāvājumā iekļauto produktu kas ir sertificēts kādā no pārtikas kvalitātes
shēmām - nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai bioloģiskajā pārtikas kvalitātes
shēmā, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas
kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”, tiek
piešķirti 2 punkti.
Punktu skaitu aprēķina sekojoši:
P= A x 2
kur P ir kritērija punkti
A ir pārtikas kvalitātes shēmā iekļauto produktu skaits
3. kritērijs- Videi draudzīga produktu piegāde
(Attālums no preču ražotnes vai loģistikas centra/noliktavas tiks noteikts, pamatojoties uz
http://www.balticmaps.eu/)

Maksimālais punktu skaits (25) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā paredzēts ikdienas
pārtikas produktu piegādi veikt līdz 50 km rādiusā. Ikdienas pārtikas piegādes laikā
nodrošina vides piesārņojuma samazināšanu ar izplūdes gāzēm no autotransporta un
nodrošina ceļa infrastruktūras slodzes samazinājumu, veicot šo piegādi, nepārsniedzot
100 km ceļa infrastruktūras slodzi.
10 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā paredzēts ikdienas pārtikas produktu
piegādi veikt 51 - 100 km rādiusā. Ikdienas pārtikas piegādes laikā veic no 101 līdz
200 km ceļa infrastruktūras slodzi.
0 punkti tiek piešķirts piedāvājumam, kurā paredzēts ikdienas pārtikas produktu
piegādi veikt virs 100 km rādiusa. Ikdienas pārtikas piegādes laikā veic vairāk kā 200
km ceļa infrastruktūras slodzi.
10. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, komisija izvēlas
piedāvājumu , kur mazāks attālums līdz piegādes vietai.

11.

Iepirkumu
komisijas
tiesības

1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
2. Pieprasīt Pretendentam iesniegt preču paraugus vērtēšanai, preču sertifikātus va
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citus preču kvalitāti apliecinošus dokumentus.
3. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām prasībām.
4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
5. Pārbaudīt Pretendenta sniegto informāciju par ražotņu/loģistikas centru/noliktavu
atrašanās vietām dokumentāli un dabā.
6. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
pret tiem.
8. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
9. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem
un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma
pārtraukšanu.
10. Samazināt vai palielināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls.
11. Pārbaudīt Pretendentu publiski pieejamā datu bāzēs, t.sk.:
11.1. www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi
11.2. http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/lauksaimniecibasproduktu-integretas-audzesanas-registrs.aspx
11.3. http://www.balticmaps.eu/
11.4. http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/atzto_un_reistrto_uzmu

mu_sarak/kontroles_institcijas_reistrti
11.5. http://stc.lv/lv/pakalpojumi/biologiskas-lauksaimniecibas-uznemumu-

sertifikacija/izsniegtie-sertifikati/
11.6. https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/kvalitates-politika-

/biologiska-lauksaimnieciba?nid=1009#jump
12.

Pretendenta
tiesības un
pienākumi

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
3. Iesniegt preču paraugus un sertifikātus pēc Pasūtītāja pieprasījuma norādītajā laikā
un vietā.
4. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un LR normatīvo aktu
prasībām.
5. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
6. Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā

13.

Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 – Pretendenta veikto piegāžu saraksts
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzņēmējiem/partneriem
Pielikums Nr. 4.1. – Apakšuzņēmēju apņemšanās
Pielikums Nr. 5 – Finanšu-tehniskais piedāvājums
Pielikums Nr. 6 – Apliecinājums par videi draudzīgu iesaiņojumu apsaimniekošanu
Pielikums Nr. 7 – Līguma projekts
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. GIS 2016/4
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Norādītais preču daudzums ir uzskatāms par orientējoši nepieciešamo daudzumu. Lai nodrošinātu Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas darbību un, ņemot vērā tai pieejamos finanšu resursus, kā arī skolēnu skaitu,
Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt pārtikas preču iegādes
daudzumu.
Piegādes vieta un nosacījumi:
Gaujienas internātpamatskola
„Internātskola”, Gaujiena, Apes novads, LV-4339
1. Iepirkuma priekšmeta obligātās prasības
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 ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas;
3. Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā;
4. Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uz pārtikas
preču iepakojuma jābūt norādītam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos;
5. Piegādāto produktu pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas
termiņiem, veselības marķējumam;
6. Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja
iepakojumā.
7. Atbilst ES un LR tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un apriti.
8. Produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem.
9. Pārtikas produkti nedrīkst saturēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra
Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas, izņemot
C daļas II grupas pārtikas krāsvielas
9.1. Nesatur krāsvielas:
E102,E104,E110,E120,E122,E124,E127,E129,E131,E132,E133,E142,E151,E155
10. Nesatur saldinātājus:E950,E951,E952E954.
11. Pārtikas produktu piegāde atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotos transportlīdzekļos.
12. Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem, ogām un dārzeņiem:










Produktam jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai bojāts, ka vairs neder
patēriņam.
Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez zemēm
,insektiem un to kūniņām, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu
paliekām);
Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā tai ir jābūt
pilnīgi svaigai bez vīšanas pazīmēm;
Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem un kaitēkļu bojājumiem.
Produktam ir jābūt bez svešas smaržas un garšas;
Produktam ir jābūt bez lieka virsmas mitruma;
Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam;
Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam ražas novākšanas brīdī, jo tas
ietekmē produkcijas uzglabāšanu.

13. Produkcija tiek ražota, izplatīta un piegādāta, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošonormatīvo aktu
prasības.
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14. Pretendentam ir jāpiegādā kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstoši pārtikas
produkti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 2012.gada 13.marta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 ,,Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem” un 2013.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1451 ,,Grozījumi Ministru
kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem"
15. Jāievēro Higienas prasības.
16. Jāievēro MK noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”
17. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām daļām, par vienu daļu, par vairākām daļām.
18. Piedāvājums jāiesniedz par visu daļā minēto apjomu.
19. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
20. Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniedz iepirkuma budžeta iespējas, Pasūtītājs patur tiesības
samazināt iepirkuma apjomu līdz budžetā atvēlētai summai.
21. Produkcija tiek ražota, izplatīta un piegādāta, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasības.
22. Piegādāto produktu pavadzīmē jānorāda pārtikas produktu uzglabāšanas režīms, realizācijas termiņš un
veselības marķējums;
23. Pārtikas produktiem jābūt ražotiem Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstīs.
24. Piedāvājumā jānorāda produkta ražotājs/audzētājs, izcelsmes valsts un produkta apraksts.
Produkta aprakstā jānorāda arī informācija par tiem produktiem, kuri sertificēti kādā no pārtikas kvalitātes
shēmām - nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai bioloģiskajā pārtikas kvalitātes shēmā, vai
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
12.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,
darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”.

Prasības

Vēlamais
fasējuma veids

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

1. daļa - Piens un piena produkti /Produkti ražoti Latvijā/

1.

Piens 2%

2.0% - tauku saturs, produkta garša tīra,
krāsa balta vai balta ar iedzeltenu
nokrāsu, ar pienam raksturīgu garšu un
smaržu, bez citām piegaršām un
smaržām, šķidrs, ar viendabīgu
konsistenci, bez tauku piciņām un
olbaltumvielu pārslām, bez mehāniskiem
vai citiem piemaisījumiem un
nogulsnēm, bez ūdens piejaukuma,
pasterizēts. Realizācijas termiņš – ne
mazāks par 3 dienām no saņemšanas
brīža.

Fasēts-1L
tetrapakās vai
noslēgtos piena
produktu
traukos 10L

L

6000

2.

Sviests 82%,
(paciņās)

A/L, tauku saturs ne mazāk kā 82%, bez
piedevām un garšvielām. Garša un
smarža – tīra, raksturīga svaigam
sviestam, konsistence viendabīga,
plastiska masa griezumā, virsma gluda,

Fasēts paciņās
0.2kg

kg

500
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3.

Biezpiens
vājpiena

4.

Biezpiens
vājpiena

5.

Biezpiens
pilnpiena

6.

Krējums skābais

7.

Siers Krievijas
TSS

8.

Siers Holandes

10.

Kausētais siers

nedaudz spīdīga, krāsa no gaiši dzeltena,
līdz dzeltenai, vienmērīga visā masā.
Sastāvā ir tikai piena izcelsmes tauki
Sviests nedrīkst būt ar rūgtu garšu, svešu
piegaršu un smaku, pelējumu piegaršu,
ārējā kārtiņā tumši dzeltens, ar
nepatīkamu smaku un garšu, lieliem
ūdens pilieniem, drupanu konsistenci.
Realizācijas termiņš – ne mazāk par 15
dienām no saņemšanas brīža.Ražots
Latvijā.
0.5 % vājpiena biezpiens, maiga,
viendabīga konsistence, krāsa balta
viendabīga, fizikāli ķīmiskais sastāvs
atbilstošs produkta kvalitātes standartam,
Nesatur izejvielas, kas ražotas no ĢMO
un sintētiskās krāsvielas.Realizācijas
termiņš –ne mazāks par 3 dienām no
saņemšanas brīža. Ražots Latvijā.
Tauku saturs 5%, garša un smarža – tīra,
pienskāba, konsistence - mīksta,
viendabīga ar biezpiena graudiņiem,
pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās;
krāsa – no baltas līdz kremkrāsai;
nedrīkst būt, rūgtums, pelējums un
netīrumi. Realizācijas termiņš – ne
mazāks par 3 dienām no saņemšanas
brīža.Ražots Latvijā
9% biezpiens, svara, maiga, viendabīga
konsistence krāsa balta viendabīga
,fizikāli ķīmiskais sastāvs atbilstošs
produkta kvalitātes standartam, Nesatur
izejvielas, kas ražotas no ĢMO un
sintētiskās krāsvielas. Realizācijas
termiņš –ne mazāks par 3 dienām no
saņemšanas brīža.Ražots Latvijā
20% tauku, svara, mēreni biezu
konsistenci, bez tauku vai olbaltumvielu
putraimiņiem, tīru garšu. Nesatur
izejvielas, kas ražotas no ĢMO un
sintētiskās krāsvielas. .Ražots Latvijā.
Realizācijas termiņš 5 dienas no
saņemšanas
brīža.
Sveramais.Siers puscietais,svara, tauku
saturs ne mazāk, kā 50%, uzglabāšanas
termiņš ne mazāk kā 30 dienas,
enerģētiskā vērtība 100 gr produkta 350360 kkal. Nesatur sintētiskās
krāsvielas.Norādīt izcelsmi.
Sveramais. Nesatur izejvielas, kas ražotas
no ĢMO un sintētiskās krāsvielas. 100 gr
produkta 350-360 kkal.Norādīt
izcelsmi.Uzturvērtības.
Klasiskais, bez piedevām. Siera virsma
tīra, spīdīga. Konsistence maiga,
viendabīga. Krāsa no gaiši dzeltenas līdz
dzeltenai. Svaigam sieram un
pasterizācijai raksturīgu tīru garšu. Tauku

12

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.4kg vai
0.180g

kg

130

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
05kg

kg

155

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.180kg vai
5kg

kg

30

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
5kg

kg

1100

Fasēts vakumiepakojumā
līdz 4kg.

kg

148

Fasēts vakumiepakojumā
līdz 4kg

kg

120

Fasēts
0.2kg

kg

45

11.

Krējums saldais

12.

Kefīrs

13.

Kausētais
biezpiena krēms
0.2 kg

14.

Biezpiena masa
saldā

saturs sausnē var būt no 15 -26 %.
35% tauku saturs, konsistence
viendabīga, produkta garša tīra, krāsa
balta bez mehāniskiem vai citiem
piemaisījumiem un nogulsnēm, bez augu
taukiem. Realizācijas termiņš – ne
mazāks par 5 dienām no saņemšanas
brīža.Ražots Latvijā.
2% -2.5% tauku saturs, pienskāba,
atspirdzinoša, skābpiena produktam
raksturīga garša un smarža, krāsa balta
vai viegli iedzeltena, konsistence
viendabīga, mēreni bieza ar izjauktu
recekli, kura ieraugs sastāv no pienskābes
baktērijām un raugiem,. Kefīrs nedrīkst
būt ar rūgtu, amonjaka, barības un citādu
piegaršu un smaku, kā arī netīrs.
Etilspirta daudzums nedrīkst pārsniegt
0,8%. Realizācijas termiņš – ne mazāks
par 3 dienām no saņemšanas brīža.Ražots
Latvijā.
Tauku saturs ne mazāk, kā 50% .Nesatur
sintētiskās krāsvielas. Nesatur izejvielas,
kas ražotas no ĢMO Ražots Latvijā.

Nesatur sintētiskās krāsvielas.Ražots
Nesatur izejvielas, kas ražotas no ĢMO
Latvijā.

Fasēts
0.5kg vai 5kg
tetrapakās vai
slēgtos piena
pārtika spaiņos.

kg

510

Fasēts plēves
pildījumā vai
tetrapakās.
1L

kg

560

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.2kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Līdz 5kg

kg

30

kg

30

Piegāde – pirmdienās,trešdienās,piektdienās- līdz plkst. 7.30
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.

Piezīme: Katram piena izstrādājumam ir jābūt kvalitātes sertifikātam, ko izdevusi neatkarīga ekspertīze
un kas apliecina izstrādājuma atbilstību kvalitātes prasībām. Transportēšanas laikā produkti jāpasargā no
piesārņojuma un jānodrošina nepieciešamā temperatūra. Transporta līdzeklim, tarai, iepakojumam,
konteineram, kuros pārvietos piena produktus, jābūt tīriem, atbilstoši noteiktajām pārtikas higiēnas
prasībām.

1.

Prasības
Vēlamais
iepakojums

Jogurts

2%-2.5% tauku saturs, receklis izjaukts,
konsistence viendabīga visā masā. Garša tīra,
pienskāba, saldena ar pievienoto piedevu
garšu un aromātu, krāsa balta vai viegli
iedzeltena ar pievienoto augļu ogu toni (bez
sintētiskām krāsvielām un konservantiem).
Realizācijas termiņš – ne mazāks par 7

13

Fas.1 kg
tetrapakās vai
piena prod.
spaiņos

kg

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

2. daļa – Jogurts un biezpiena sieriņš /Produkts ražots Latvijā/

630

2.

Biezpiena
sieriņš
0.038kg

dienām no saņemšanas brīža. Ar dažādām
piedevām. Piedāvāt 3 sortimenta paveidus.
Biezpiena masa viendabīga, mēreni blīva,
saldena ar biezpiena masai raksturīgu tīru
pienskābu garšu un aromātu. Biezpiena sieriņš
klasiskais ar dažādu glazējumu un piedevām.
Nesatur sintētiskās krāsvielas. Nesatur
izejvielas, kas ražotas no ĢMO .Ražots
Latvijā.Norādītas uzturvērtības.

Svars 0.038 kg

kg

220

Piegāde – pirmdienās,trešdienās,piektdienās- līdz plkst. 7.30
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.

1.

Prasības
Vēlamais
iepakojums

Olas(vistu)

Svaigas, tīrām čaumalām no ārpuses, veselas,
nebojātas, L –lielās (olas svars no 63g līdz
73g), baltums: skaidrs, caurspīdīgs,
želejveidīgas konsistences, bez jebkāda veida
svešu vielu piemaisījumiem; dzeltenums:
caurskatot redzams vienīgi kā ēna, bez skaidri
izšķiramas aprises, pagriežot, nekustas
ievērojami prom no olas centra, bez
jebkādiem svešķermeņiem; aromāts: bez
nepiederīgiem aromātiem.

Bretēs pa
10 gb

1 gb

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

3. daļa – Olas /Produkts ražots Latvijā/

12 800

Piegāde-otrdien, piektdien līdz plkst.13.00
Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 1 mēnesi

Olas (uzglabāšanas temp. grādos pēc Celsija: +5ºC...+25ºC, gabala produkcija, pārtikas produktu derīguma
termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa), jābūt
marķētām, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc likumdošanas prasībām

1.

Prasības
Vēlamais
iepakojums

A/L Formas
maize rudzu
(griezta)

Cepta no rudzu un kviešu miltiem, ar
mīkstuma mitrumu ne vairāk kā 47%,
ķieģelīša forma, (griezta11-13mm
vienādās šķēlēs) , ar vienmērīgu
porainību, ar plānu, nesadegušu
garoziņu. Nedrīkst piegādāt maizi ar
ārējā izskata, mīkstuma, garšas un
smaržas defektiem, kā arī maizi, kurā
attīstījušies mikroorganismi. Realizācijas
termiņš ne mazāks par 3 dienām no

14

Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 600 g

kg

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

4. daļa – Maize /Produkts ražots Latvijā/

1550

saņemšanas brīža.
2.

A/L Rudzu klona
maize(griezta)

3.

A/L kviešu
maize(griezta)

4.

Saldskābmaize
(griezta)

5.

Karaša (griezta)

6.

Graudu maize
(griezta)

7.

Speķa pīrāgi

8.

Buljona pĪrādziņi

A/L klona maize bez
uzlabotājiem,(griezta 11-13mm vienādās
šķēlēs)
Nedrīkst piegādāt maizi ar ārējā izskata,
mīkstuma, garšas un smaržas defektiem,
kā arī maizi, kurā attīstījušies
mikroorganismi. Realizācijas termiņš ne
mazāks par 3 dienām no saņemšanas
brīža.
A/l kviešu milti,bez uzlabotājiem,
mīkstuma mitrums ne vairāk kā 42%, ar
vienmērīgu porainību,(griezta
vienmērīgās 11-13mm šķēlēs), ar plānu,
nesadegušu garoziņu, garenu batona
formu. Nedrīkst piegādāt maizi ar ārējā
izskata, mīkstuma, garšas un smaržas
defektiem, kā arī maizi, kurā attīstījušies
mikroorganismi. Realizācijas termiņš ne
mazāks par 3 dienām no saņemšanas
brīža.
Rudzu salskābmaize (sagr. 11-13 mm
šķēlēs, klaipa formā)sastāvs-rudzu,
kviešu milti, pārējās sastāvdaļas pēc
ražotāja tehnoloģijas. Nesatur sintētiskās
krāsvielas. Nedrīkst piegādāt maizi ar
ārējā izskata, mīkstuma, garšas un
smaržas defektiem, kā arī maizi, kurā
attīstījušies mikroorganismi. Realizācijas
termiņš ne mazāks par 3 dienām no
saņemšanas brīža

Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 700 g

kg

1300

Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 700g

kg

2250

Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 700g

kg

180

A/L,bez uzlabotājiems.Nedrīkst piegādāt
maizi ar ārējā izskata, mīkstuma, garšas
un smaržas defektiem, kā arī maizi, kurā
attīstījušies mikroorganismi. Realizācijas
termiņš ne mazāks par 3 dienām no
saņemšanas brīža.
A/L,Maize ar dažādiem graudiem un
sēkliņām, šķiedrvielām bagāta,
vienmērīgu porainību un veseliem
graudiņiem vienmērīgi izkliedētā masā,
labi izcepta.
Nedrīkst piegādāt maizi ar ārējā izskata,
mīkstuma, garšas un smaržas defektiem,
kā arī maizi, kurā attīstījušies
mikroorganismi. Realizācijas termiņš ne
mazāks par 3 dienām no saņemšanas
brīža.
Rauga mīklas,ar gaļas pildījumu,norādīts
derīguma termiņš,uzturvērtības nesatur
sintētiskās krāsvielas,ģenētiski
modificētus organismus,daļēji
hidrogenētos taukus.Svaigi cepti.
No plaucētās mīklas buljona pīrādziņi, ar
gaļas pildījumu, no augstākā labuma
miltiem, svaigi cepti.

Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 400g

kg

85

Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 400g

kg

340

Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam.
Svars 1gb līdz 50 g
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam.

kg

60

kg

30

15

9.

Smalkmaizītes –
ievārījuma

A/L kviešu miltiem,svaigi, gabaliņi,
norādīts derīguma termiņš,uzturvērtības
nesatur sintētiskās krāsvielas,ģenētiski
modificētus organismus,daļēji
hidrogenētos taukus.
A/L.Svaigas,norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības,nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus.

10.

Smalkmaizītes –
biezpiena

11.

Smalkmaizītes –
kanēļa

A/L,svaigas, norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus.

12.

Smilšu kūciņas
(gabaliņi)

A/L,svaigas,norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtīb nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus.

13.

Kūka Biskvīta
(gabaliņi)

Svaigi, norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus.

14.

Kūka Medus
(gabaliņi)

A/L,svaiga,norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus

15.

Biezpiena
plātsmaize

A/L,svaiga,norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus.

16.

Ābolu plātsmaize

Svaiga,norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus.

17.

Kliņģeris ar
svaigiem
augļiem

18.

19.

Kliņģeris ar
rozīnēm,
žāvētiem
augļiem,marmelā
di
Kekss ar rozīnēm

A/l kviešu milti, mīkstuma mitrums ne
vairāk kā 45% ,svaigs, norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus.
A/l kviešu milti, mīkstuma mitrums ne
vairāk kā 45% ,svaigs,norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
organismus,daļēji hidrogenētos taukus
Svaigs,norādīts derīguma termiņš,uztur
nesatur sintētiskās krāsvielas,ģenētiski
modificētus organismus,daļēji
hidrogenētos taukus vērtības.

20.

Kekss ar augļiem

Svaigs,norādīts derīguma
termiņš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ģenētiski modificētus
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Svars 1gb līdz 50 g
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 gr
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam.
Svars 1 gb 1-3kg
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam.
Svars 1gb 1-3kg
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam.
Svars 1gb 1-3kg
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam.
Svars 1gb 1-3kg
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 1kg
Iepakojums
saskaņa ar ES un
PVD pieņemtiem

kg

250

kg

320

kg

150

kg

50

kg

40

kg

50

kg

80

kg

110

kg

25

kg

60

kg

12

kg

12

organismus,daļēji hidrogenētos taukus.

regulam. Svars 1gb
līdz 1kg

Piegāde –katru darba dienu līdz plkst. 7.30,
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
nedrīkst piedāvāt produktus, ja tie satur:
1) daļēji hidrogenizētus augu taukus (6.4.p),
2) izmantota augu eļļa ar ĢMO.

Piezīme: Maizei jābūt iepakotai iepakojuma materiālā, kas ir rūpnieciski ražots aizsargmateriāls, un pasargā
no piesārņojuma transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

Prasības
Vēlamais
iepakojums

1.

Liellopu lāpstiņa

2.

Aknas liellopu

3.

Cūkgaļas
karbonāde

4.

Cūkgaļas šķiņķis

5.

Cūkgaļas lāpstiņa
bez ādas un kaula

6.

Cūkgaļas ribiņas
sv.

7.

Cāļa krūtiņas fileja

8.

Vistu šķiņķi saldēti

Svaiga,atdzesēta.Gaļas mīkstumi,
dažādi pēc lieluma un masas no gūžas
un lāpstiņas daļas, bez redzamiem
saistaudiem un taukaudiem. A/L
Jaunlopa un/ vai liellopa aknas, svaigas,
vienmērīgi tumši sārtas, bez tumšiem
notonējumiem, neapvītušas, svaigai
aknai raksturīgā stingrā konsistencē, ar
jaunlopa svaigai aknai raksturīgu
smaržu, bez blakus aromātiem.A/L
Svaiga,atdzesēta, izgriezta karbonāde,
bez kauliem, bez ādām, liesa A/L gabali
Svaigs, atdzesēts šķiņķis bez kauliem,
bez cīpslām, attīrīts no plēves, izgriezts
no cūkas gūžas, krusta un pakaļ ciskas
muskuļaudiem, liess, A/L
Svaigs, atdzesēts liemenis bez ādas,
liess, atbilst A un vai B kategorijas
liemeņiem, svaigai gaļai raksturīgu
struktūru, krāsu un aromātu, sadalīts
vairākās daļās, bez asins izplūdumu
plankumiem, bez bārkstīm un audu
bojājumiem, iekšējo orgānu paliekām,
uz tās nedrīkst būt kuņģa un zarnu trakta
netīrumi.
Sadalītas apmēram 15 cm lielos
gabalos, kaula un gaļas attiecības ne
mazāk kā 1/3.
Svaiga, atdzesēta, krūtiņas fileja, bez
skriemeļa un bez ādas, bāli gaiša,
maiga, vienmērīga barojuma pakāpes,
vienāda lieluma, nesaspiesta, ar svaigai
cāļa gaļai raksturīgu aromātu.
Bez mugurkaula un stilba daļas, saldēti,

17

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

5.daļa - Svaigi atdzesēta cūkgaļa un cūkgaļas, liellopu gaļas subprodukti
/Produkts ražots Latvijā/

Aizsargvakumā
1kg-3kg

kg

180

Aizsargvakumā
1kg-3kg

kg

160

Aizsargvakumā
1kg-3kg
Aizsargvakumā
1kg-3kg

kg

230

kg

700

Aizsargvakumā
1kg-3kg

kg

1200

Aizsargvakumā
1kg-2kg
Aizsargvakumā
1kg-2kg

kg

360

kg

380

Iepakojums

kg

600

Nesatur izejvielas, kas ražotas no ĢMO
ar marķējumu

līdz 15 kg

Piegāde – pirmdien, otrdien,ceturtdien ,piektdien, līdz plkst13.00.
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām: nedrīkst piedāvāt gaļu, gaļas izstrādājumus no
mehāniski atdalītas gaļas.

•Gaļas liellopu un cūku pārvadāšanas ilgums no izbraukšanas vietas līdz kautuvei nepārsniedz sešas stundas
[MK not.663. no 18.08.2008.1, pielikums, I. nod. 20.p.].
•Liellopu liemeņus, pusliemeņus, ceturtdaļliemeņus un cūku liemeņus un pusliemeņus atdzesē aukstuma telpās
līdz temperatūrai, kas nav augstāka par +4 °C.
•Atdzesēšanu veic iespējami īsākā laikā [MK not.663. no 18.08.2008.1, pielikums, III. nod. 29.p.].
•Sadalītu gaļu pēc iesaiņošanas un iepakošanas atdzesē līdz iekšējai temperatūrai, kas nav augstāka par +4 °C.
•Gaļas temperatūra pirms pārstrādes nav augstāka par +4 °C [MK not.663. no 18.08.2008.1, pielikums, III.
nod. 31.p.].
•Produkcija atbilst organoleptiskām prasībām;
•Iepakota atkārtoti lietojamās svaigas gaļas pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs, pārsegta vai
iepakota;
•Gaļas produkti un desas nesatur ĢMO un konservantus.
*Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem”, II pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents: nedrīkst piedāvāt gaļu, gaļas
izstrādājumus no mehāniski atdalītas gaļas.

Prasības
Vēlamais
iepakojums

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

6. daļa – Gaļas izstrādājumi un desas
/Produkts ražots Latvijā/

1.

Cūkgaļa
kūpināta(skolas)

Kūpināta, cauraugusi krūtiņa bez
ribiņām. Nesatur pārtikas piedevas –
garšas pastiprinātājus E620-E650.

Vakumiepakojumā
1-2kg

kg

245

2.

Cūkgaļas ribiņas
kūpinātas

330

Pīrādziņu gaļa
kūpināta

kg

20

4.

Aknu pastēte

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Vakumiepakojumā
1-2kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.3kg

kg

3.

Kūpināti gaļas un kaulu gabaliņi no ribu
un krūšu daļām ar masu no 100 – 200 gr.
Un gaļas mīkstuma saturu ne mazāk kā
15% Nesatur E620-E650 un krāsvielas,
sāli satur mazāk par 1.25 g/100g gaļas.
Nesatur E620-E650 un krāsvielas, sāli
satur mazāk par 1.25 g/100g gaļas

kg

20

5.

Desa vārīta

Aizsarg-

kg

370

Kvalitatīva aknu pastēte, paredzēta bērnu
uzturam, (sastāvā - liellopu aknas, speķis
un vai dzīvnieku izcelsmes taukvielas,
buljons), vienmērīgas konsistences,
nesatur garšas pastiprinātājus (E620E650), nesatur krāsvielas, izejvielas
nesatur ĢMO, sāls kopējais saturs
nepārsniedz 1,5% produktā
Sastāvs: vismaz 70% cūkgaļa ,ūdens,
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(skolas)

6.

Desa kūpināta
(skolas)

7.

Sardeles (skolas)

8.

Cīsiņi (skolas)

9.

Desiņas
( mednieciņi)

cūku tauki,sāls,sausais piens, nesatur
E620 - E650 un krāsvielas, nesatur
mehāniski atdalītu gaļu, nesatur
izejvielas, kas ražotas no ĢMO, satur sāli
mazāk par 1,25g uz 100.gr.produkta,
dabīgā apvalkā, bez sojas piedevām.
Pārējās sastāvdaļas pēc ražotāja
tehnoloģijas.
A/l, žāvēta desa – mājas gaumē, dabīgā
apvalkā, sastāvs–liellopu un cūkgaļa
70%, griezumā viendabīga masa, ar
patīkamu garšu, cietas konsistences, labas
kvalitātes, bez konservantiem un garšas
pastiprinātājiem.
Sastāv no cūkgaļas un liellopu gaļas.
Satur vismaz 70% gaļas. Nesatur pārtikas
piedevas - garšas pastiprinātājus (E620E650) un sintētiskās krāsvielas.Satur
ūdeni, cūku taukus,sauso pienu,sāli
mazāk par 1,5% uz 100 gr
produkta,garšvielas
stabilizētāju,antioksidantus.Pārējās
sastāvdaļas pēc ražotāja tehnoloģijas.
A/l, bērnu uzturam paredzētie cīsiņi,
sastāvā ne mazāk kā 80% cūkgaļa,
mitruma saturs gatavajā produktā 6570%, dabīgā apvalkā, nesatur garšas
pastiprinātājus (E620-E650), nesatur
krāsvielas, izejvielas nesatur ĢMO, sāls
kopējais saturs nepārsniedz 1,5%
produktā
Dabīgā apvalkā, augstākā labuma, sastāvs
– cūkgaļa, liellopu gaļa, nesatur garšas
pastiprinātājus (E620-E650), nesatur
krāsvielas, izejvielas nesatur ĢMO, sāls
kopējais saturs nepārsniedz 1,5%
produktā.

atmosfērā

Aizsargatmosfērā

kg

230

Aizsargatmosfērā

kg

230

Aizsargatmosfērā

kg

160

Aizsargatmosfērā

kg

60

Piegāde – pirmdien, otrdien,ceturtdien,piektdien no plkst-7.00-13.00
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
Nedrīkst piedāvāt gaļas produktus un gaļas izstrādājumus, ja tie satur:
1) mazāk kā 70% gaļas;
2) garšas pastiprinātājus (E620-E650) un krāsvielas(E100-E180);
3) mehāniski atdalītu gaļu;
4) ĢMO;
5) sāls saturs produktā ir mazāks par 1.25g uz 100g produkta.
Piedāvātājs garantē, ka piedāvātie produkti atbilst iepriekš minētajām prasībām.

Piezīmes: Realizācijas termiņš – pavaddokumentos jānorāda realizācijas galīgais termiņš pie konkrētas
uzglabāšanas temperatūras.
Gaļai un gaļas produktiem jābūt marķētiem ar veselības marķējumu, kas apliecina, ka produkcija iegūta vai
ražota atzītā, Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošā pārtikas uzņēmumā. Veselības marķējumā
informācija jāizvieto saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Transporta līdzeklim, ar kuru pieved gaļas produktus, jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Transportēšanas laikā gaļas produktus jāpasargā no piesārņojuma un jānodrošina nepieciešamo temperatūru
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Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

7. daļa - Svaigi augļi un ogas

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Līdz 10kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 10kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 10kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 10kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 10kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 5kg

kg

830

kg

700

kg

140

kg

225

kg

470

kg

60

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 5kg
1-3kg(gb)
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši

kg

30

kg

120

kg

90

Prasības
Vēlamais
iepakojums

1.

Banāni

Veseli, svaigi, bez kaitēkļu un slimību
bojājumiem, mehāniski nebojāti,
pieļaujamas nelielas formas
izmaiņas.Produktam raksturīgu formu
un krāsu, norādīt izcelsmi.

2.

Āboli

Auglis nogatavojies, svaigs, bez
kaitēkļu, slimību bojājumiem un
puvuma pazīmēm, mehāniski nebojāti.
Produktam raksturīgu formu un krāsu.
Miza plāna, norādīt izcelsmi.

3.

Mandarīni

Auglis nogatavojies, svaigs, bez
kaitēkļu, slimību bojājumiem un
puvuma pazīmēm, mehāniski nebojāti.
Produktam raksturīgu formu un krāsu.
Miza plāna norādīt izcelsmi.

4.

Apelsīni

5.

Bumbieri

Auglis nogatavojies, svaigs, bez
kaitēkļu, slimību bojājumiem un
puvuma pazīmēm, mehāniski nebojāti.
Produktam raksturīgu formu un krāsu.
Plānu mizu,sulīgi,saldi,viegli
lobās,norādīt izcelsmi.
Veseli, svaigi, bez kaitēkļu un slimību
bojājumiem, mehāniski nebojāti,
pieļaujamas nelielas formas izmaiņas.
Produktam raksturīgu formu un krāsu,
norādīt izcelsmi

6.

Vīnogas, zaļās

7.

Vīnogas tumšās

8.

Arbūzi

9.

Kivi

Sulīgas, saldas, gatavas, plānu mizu, ar
mazu kauliņu un galda deserta vīnogām
raksturīgu saldu, gaļīgu un sulīgu ogas
struktūru, vienai botāniskai šķirnei
raksturīgu formu un krāsu, bez
mehāniskiem un mikrobioloģiskiem
bojājumiem.
Vienmērīgi nogatavojušās, sulīgas ogas
ar vai bez ķekariem. Gatavas tūlītējai
lietošanai svaigā veidā, bez bojājumiem
un lapām
Veseli, nebojāti, vienmērīgi gatavi,
saldi, sulīgi ar nelielām, tumšām
sēkliņām, plānu, stingru mizu, gatavi,
nesaspiesti, vienas botāniskas šķirnes,
ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu,
bez bojājumiem.
Veseli, nebojāti, vienmērīgi
nogatavojušies, saldi, sulīgi augļi,
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plānu, pūkainu miziņu, nebojāti.

10.

Citroni

Svaigi, plānu miziņu, bez bojājumiem,
Sulīgi.

11.

Melones

12.

Ananāsi

13.

Zemenes svaigas

Veselas, nebojātas, vienmērīgi
nogatavojušās. Saldas, sulīgas ar
nelielām sēkliņām, plānu, stingru mizu,
nesaspiestas, vienas botāniskas šķirnes,
ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu,
bez bojājumiem.
Gatavi, sulīgi, augļi ar saldu sķiedru
iekļautu nebojātā stingrā mizā, ar
stingru serdīti un zaļu lapu rozeti, kas
viegli kustas to pagriežot ap asi. Auglim
ir gatavam auglim raksturīgais aromāts,
bez rūguma, pelējuma blakus
aromātiem. Griežot augli krāsojums ir
vienmērīgi dzeltens bez glāžainuma
ieslēgumiem un bez bojājuma pazīmēm.
Svaigas, bez piemaisījuma. Tīras,
nebojātas, gatavas tūlītējai lietošanai
svaigā veidā.

14.

Persiki

Saldi, gatavi tūlītējai lietošanai svaigā
veidā, sulīgi, bez bojājumiem.

drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 1kg
0.3-1kg(gb)
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

12

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5-1.5kg(gb)
1-2 kg (gb)
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

190

kg

15

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 5kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 5kg

kg

100

kg

25

Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
Piegāde-otrdiena, piektdiena no plkst.7.00-13.00
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Plānotais
maksimālais
apjoms

1.

Sīpoli

Pārtikas. Latvija. Sīpolu galviņa stingra,
nogatavojusies, vesela, sausa. Sīpolam
labi apžāvētas, sausas zvīņlapas,
izžāvēta loka daļa, kas nepārsniedz 2 –
5 cm no sīpola. Bez zemes
piemaisījumiem, bez kaitēkļu un
slimību bojājumiem, sīpoli nav mazāki
kā 5 cm diametrā.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
5kg-15kg

kg

450

2.

Ķiploki

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg-2kg

kg

12

3.

Gurķi svaigi

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

630

4.

Tomāti svaigi

830

Galviņkāposti

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
5kg-25kg

kg

5.

kg

450

6.

Paprika (saldā)

Galviņa stingra, nogatavojusies, vesela,
sausa. Labi apžāvētas, sausas zvīņlapas,
izžāvēta loka daļa, kas nepārsniedz 2 –
3 cm no ķiploka Bez zemes
piemaisījumiem, bez kaitēkļu un
slimību bojājumiem, sīpoli nav mazāki
kā 5 cm diametrā.
Latvijas.lauku, vienas botāniskās
šķirnes, svaigi,tīri, plānu miziņu,
vienmērīgas mīkstuma
konsistences, sulīgi,saldeni ar izteiktu
svaiguma garšu. Bez bojājumiem. Ar
šķirnei raksturīgu krāsu. Garums 8-12
cm.,
gariem gurķiem līdz 25 cm, Diametrs 712.
1 šķira. Veseli, svaigi, bez kaitēkļu un
slimību bojājumiem, mehāniski
nebojāti. Sausi, tīri, neplaisājuši, ar
šķirnei raksturīgu formu un krāsu. Miza
plāna, ne mazāki kā 7 cm diametrā.
Kāpostu galviņas svaigas, Latvijas,
veselas, kaitēkļu un slimības nebojātas.
Nepāraugušas, neieplaisājušas. Kāpostu
galviņas stingras, lapas cieši piekļautas.
Krāsa no bāli zaļganas līdz baltai.
Diametrs no 20-25cm. Augstas
kvalitātes.
Veselām , biezām, svaigām, sulīgām
pākstīm diametrā 10-13 cm, ar nelielu
serdeni, mazu astīti un maz sēkliņām,
bez ārējiem mizas bojājumiem un bez
vītuma pazīmēm, gatava lietošanai
uzturā bez termiskās apstrādes, var būt
dažādās krāsas, vienas botāniskās
šķirnes robežās katrai piegādei.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

35

Nr.p.k.

Mērvienība

8. daļa - Dārzeņi un garšaugi /Produkti ražoti Latvijā/

Produkta
nosaukums

Prasības
Vēlamais
iepakojums
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7.

Kāposti Ķīnas

Kāpostu galviņas svaigas, stingras, bez
melniem punktiņiem, cieši piekļautas,
bez
plankumiem. Augstas kvalitātes.

8.

Puravi

Svaigi, nepārauguši, sausi, bez
bojājumiem, tīri. Lietošanai svaigā
veidā

9.

Ziedkāposti

Kāpostu galviņas svaigas, stingras, bez
melniem punktiņiem, cieši piekļautas,
krāsa balta. Diametrs 10
-17 cm. Augstas kvalitātes.

10.

Rutki

Pārtikas, diam. 8-10cm, svaigi, gludi.
1.šķ.

11.

Redīsi baltie

12.

Redīsi sarkanie

13.

Burkāni

14.

Bietes pārtikas

15.

Selerijas saknes

Latvijā audzēti. Augstas kvalitātes,
veseli, svaigi, sausi, tīri, neplaisājuši,
stingru, kraukšķīgu vidu, bez lieka
mitruma, vienas botāniskas šķirnes, ar
šķirnei raksturīgu formu un krāsu, bez
bojājumiem, diametrs 2-4 cm, bez
zemes piejaukuma.
Veseli, svaigi, nepārauguši, bez
bojājumiem. Vienas botāniskās šķirnes.
Sulīgi, ar šķirnei raksturīgu garšu.
Krāsojums vienmērīgs, sulīgi.
Vienmērīga mīkstuma konsistence.
Augstas kvalitātes.
Latvijā audzēti.Augstas kvalitātes,
veseli, svaigi, nebojāti, sausi, tīri,
neplaisājuši, vienas botāniskas šķirnes,
ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu,
sulīgi, izteikti oranžā krāsā;
Burkāni ir gareni, sulīgi, ar nelielām
serdītēm, nav apvītuši vai mitri, nav
apsaluši, diametrs 3-5 cm, garums 1520 cm, ar noapaļotiem galiem. Zemes
piemaisījumi ne vairāk kā 1% .
Augstas kvalitātes, veselas, svaigas,
sausas, tīras, nebojātas, neplaisājušas,
vienas botāniskas šķirnes, ar šķirnei
raksturīgu formu un krāsu.
Sulīgas, tumši sarkanas, pārgriežot
vienmērīgs krāsojums, nav apvītušas vai
mitras, nav apsalušas, 7-12 cm
diametrā. Zemes piemaisījumi ne vairāk
kā 1% (viens procents).
Svaiga, tīra, bez bojājumiem,
nepārauguši. Vienas botāniskās šķirnes,
ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu.
Sausa. Zemes piemaisījums ne vairāk kā
1%. Diametrs 10-15 cm.
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Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
10-25 kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

320

kg

35

kg

115

kg

92

kg

40

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

40

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
10- 25 kg.

kg

300

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
10-25 kg

kg

200

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

60

16.

Lociņi

17.

Dilles

18.

Pētersīļi lapu

19.

Šampinjoni svaigi

20.

Kolrābji

21.

Kāļi pārtikas

22.

Salāti lapu
(ledus,galviņsalāt,
rukolas)

23.

Kabači

24.

Brokoļi

Svaigiem lokiem, šķirotiem, mazgātiem,
bez lieka mitruma, bez bojājumiem, ar
vai bez galviņām.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Svaigas, jaunās dillītes, bez lieka
Safasētis
mitruma, bez ziedu čemuriem, zaļas, ar
atbilstoši
raksturīgu smaržu, bez saknēm,
drošības un
augstums nepārsniedz 20 cm, paredzētas higiēnas
lietošanai svaigā veidā.
prasībām
Lapas svaigas, tīras, tumši zaļā krāsā,
Safasēts
bez bojājumiem, nepāraugušas,
atbilstoši
lietošanai svaigā veidā.
drošības un
higiēnas
prasībām
Veseli, svaigi, nepārauguši, bez
Safasēts
bojājumiem. Vienas botāniskās šķirnes. atbilstoši
Sulīgi, ar šķirnei raksturīgu garšu.
drošības un
Krāsojums vienmērīgs, sulīgi.
higiēnas
Vienmērīga mīkstuma konsistence
prasībām
Diametrs līdz 3cm.
Sausi, tīri, neplaisājuši, vienas
Safasēts
botāniskās šķirnes. Sulīgi, zaļganā
atbilstoši
krāsā. Diametrs 10-15 cm. Zemes
drošības un
piemaisījums ne vairāk kā 1%.
higiēnas
prasībām
Nepārauguši, miziņa no bāli dzeltenas
Safasēts
līdz gaiši zaļganai krāsai, blīvs
atbilstoši
mīkstums, diametrs līdz 10 cm.
drošības un
Nebojāts.
higiēnas
prasībām
10-25 kg
Svaigi nolasīti, nepārauguši, kraukšķīgi, Safasēts
bez lieka mitruma, bez bojājumiem,
atbilstoši
neapvītuši, bez zemes piejaukuma.
drošības un
Augstas kvalitātes.
higiēnas
prasībām
Nepārauguši, miziņa no bāli dzeltenas
Safasēts
līdz gaiši zaļganai krāsai, blīvs
atbilstoši
mīkstums. Garums 30-40 cm, diametrs
drošības un
līdz 15 cm. Nebojāts.
higiēnas
prasībām
Svaigi, pārtikas, vidēja lieluma. Sausi,
Safasēts
tīri, nepārauguši. Tumši zaļā krāsā, cieši atbilstoši
sakļautām ziedkopām. Vienas
drošības un
botāniskās šķirnes
higiēnas
prasībām

kg

20

kg

20

kg

15

kg

60

kg

30

kg

40

kg

60

kg

45

kg

20

Vismaz 70% no nosauktajiem dārzeņiem un garšaugiem jābūt audzētiem atbilstoši nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmas vai bioloģiskajā pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”.
Piegāde otrdiena, piektdiena no plkst.7.00-13.00
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Tehniskās prasības specifikācijai

Mērvienība

Produkta nosaukums

Nr.p.k.

Vēlamais
iepakojums

1.

Saldēti zaļie zirnīši

Saldie zirnīši, lobīti, veseli, birstoši,
cieti, sasaldēti, bez atlaidināšanas
pazīmēm, koši zaļā krāsā, bez
bojājuma pazīmēm, vienmērīgi pēc
izmēra un gatavības pakāpes, pēc
atlaidināšanas saglabā svaigiem
zirnīšiem raksturīgo garšu un smaržu.
Surimi jābūt ne mazāk kā 30%,
saldētas. Nedrīkst būt vairāk kā vienu
reizi sasaldēta,nesadrupušas.

2.

Krabju nūjiņas

3.

Saldēti burkāni ar
zirņiem

4.

Saldēti puķkāposti

5.

Saldēti brokoļi

6.

Saldēti Briseles
kāposti

7.

Saldētas ogas

8.

Saldētu dārzeņu
asorti

Saldēts dārzeņu maisījums (brokoļi,
burkāni, ziedkāposti, zirnīšī, kukurūza
u. c)

9.

Saldētas zivs fileja

Svaigi saldētas zivju filejas. nesatur

Saldēti ,kvalitatīvi, brīvi birstoši
(atsevišķi ātri sasaldēti), (nesalipuši),
nav pazīmes, ka produkts būtu bijis
atkausēts un atkārtoti sasaldēts,
nesatur ledus gabalus vai smalkas
šķembas
Saldēti ,kvalitatīvi, brīvi birstoši
(atsevišķi ātri sasaldēti), (nesalipuši),
nav pazīmes, ka produkts būtu bijis
atkausēts un atkārtoti sasaldēts,
nesatur ledus gabalus vai smalkas
šķembas.
Saldēti ,kvalitatīvi, brīvi birstoši
(atsevišķi ātri sasaldēti), (nesalipuši),
nav pazīmes, ka produkts būtu bijis
atkausēts un atkārtoti sasaldēts,
nesatur ledus gabalus vai smalkas
šķembas.
Saldēti ,kvalitatīvi, brīvi birstoši
(atsevišķi ātri sasaldēti), (nesalipuši),
nav pazīmes, ka produkts būtu bijis
atkausēts un atkārtoti sasaldēts,
nesatur ledus gabalus vai smalkas
šķembas.
Zemenes, avenes, upenes, kazenes un
citas ogas, veselas, birstošas, cietas,
sasaldētas, bez atlaidināšanas
pazīmēm
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Plānotais
maksimālais
apjoms

9. daļa - Saldēti pārtikas produkti

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

160

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

20

kg

30

Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

100

Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

65

Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

45

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 5kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
2,5 kg
Safasēts

kg

250

kg

30

kg

260

bez ādas „Heks”

toksīnus. Bez ādas,bez ledus glazūras
Pēc defrostācijas zudumi ne vairāk ka
10%-20%

10.

Saldēta zivs fileja
bez ādas
„Mintajs”

Saldēta, bez ādas, bez ūdens glazūras,
„Mintajs” vai tai ekvivalenta, pēc
atlaidināšanas zudumi ne vairāk kā
10-20%
Marķēta produkcija

11.

Frikadeles saldētas

Satur 70% gaļas,saldētas,bez ledus
glazūras,nesatur garšas
pastiprinātājus(E620-E650) un
nesatur krāsvielas,norādīt
izcelsmi,marķēta produkcija

12.

Pelmeņi saldēti

Pelmeņi saldēti ar cūkgaļu,liellopu
vai vistas gaļu,sastāvs - gaļa ne
mazāk, kā 70%, bez sojas piedevām.
Nesatur pārtikas piedevas - garšas
pastiprinātājus (E620-E650) un
sintētiskās krāsvielas. Pārējās
sastāvdaļas pēc ražotāja tehnoloģijas.
Atbilst MK not. Nr. 172

atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 10 kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 10 kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
5kg
Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg vai 5kg

kg

60

kg

144

kg

210

Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
Piegāde-Reizi nedēļā pēc pasūtījuma
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. GIS 2016/4

PRETENDENTA PIETEIKUMS
IEPIRKUMAM „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā, piemērojot
zaļā iepirkuma kritērijus”
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods)
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Vispārējā interneta adrese
Ražotnes, loģistikas centra vai
noliktava, no kuras tiks piegādāta
prece pasūtītājam

Fakss:

Adrese:

Telefona Nr:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu iepirkuma Nolikumu, piekrītam piedalīties iepirkumā
un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav. Mēs
saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus
piedāvājumus jebkurā brīdī līdz līguma slēgšanas brīdim.
Mēs apliecinām , ka


nav pasludināts Pretendenta 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), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam
beigu termiņam tas būs likvidēts;



Pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, vai tie
kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;



Pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai t.sk. Pārtikas aprites uzraudzības likumam:
1) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas uzņēmuma
reģistrācijas apliecība (ja attiecas) ____________________________________________
(apliecības numurs, datums, izdevējs)

2) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas uzņēmuma
atzīšanas apliecība (ja attiecas) ______________________________________________
(apliecības numurs, datums, izdevējs)
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā
arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
1
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Apliecinām, ka produktu ražošana, izplatīšana un piegāde tiks nodrošināta saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām;



Piedāvātie produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem;



Pārtikas produkti nesatur Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK)
Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas, izņemot C daļas II
grupas pārtikas krāsvielas;



Pretendenta rīcībā ir LR likumdošanai atbilstošs tehniskais aprīkojums un transporta līdzekļi
produktu pārvadāšanai;



Uzņēmumā tiek nodrošināti pārtikas aprites drošības procedūras un kontroles pasākumi;



Pārtikas apritē iesaistītās pretendenta nodarbinātās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās
higiēnas prasības un tām ir normatīvajos aktos noteiktā kvalifikācija;



Mēs apņemamies veikt kvalitatīvu preču piegādi, kas atbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam,
MK noteikumiem Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem” un citiem pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem;



Apņemamies veikt preču piegādi, kas norādītas mūsu piedāvājumā kā sertificētas kādā no pārtikas
kvalitātes shēmām - nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai bioloģiskajā pārtikas kvalitātes shēmā, vai
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
12.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,
darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” un neaizvietot tās ar citu mūsu piedāvājumā nenosauktu

ražotāju/audzētāju precēm.


Mūsu piedāvājums ir atbilstošs Tehniskajā specifikācijā definētajām prasībām;



Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit)kalendārās dienas.



Piekrītam norēķiniem pēcapmaksā ar bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu);



Apliecinām, ka sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Papildus dokumenti pie Pielikuma Nr.2 (jāiesniedz ārvalstīs reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam):
1. Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja
attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu.
2. Ārvalstīs reģistrētajiem uzņēmumiem jāiesniedz kompetentas iestādes izsniegtas izziņas, ka atbilstoši Pārtikas
aprites uzraudzības likuma prasībām ir tiesības piedalīties pārtikas apritē kā tehniskajā piedāvājumā iekļauto pārtikas
preču ražotājam un/ vai izplatītājam.
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. GIS 2016/4

PRETENDENTA /APAKŠUZŅĒMĒJAA/PERSONU APVIENĪBAS DALĪBNIEKA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS
2014.,2016.,2016. GADOS
(1) Pretendenta / (2) Apakšuzņēmēja /
(3) Personu apvienības dalībnieka
Nosaukums

Pasūtītāja
nosaukums, kam
veikta piegāde

Pasūtījuma
apjoms un preču
grupas(daļas)
nosaukums

Statuss
iepirkumā
(1); (2); (3)

(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām.
Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Preces piegādes
periods

Pasūtītāja
kontaktpersona, tālrunis

Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. GIS 2016/4
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN/VAI PERSONU GRUPĀ
IETOLPSTOŠIEM PRATNERIEM
N.p.k.

Nosaukums un
reģistrācijas Nr.

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Statuss
Piedāvājumā
(apakšuzņēmējs,
partneris)

Pakalpojuma
daļas apjoms
no
kopējā apjoma
(%)

Apakšuzņēmēja(-u) /
partneru paredzēto
pakalpojuma daļu
apraksts

1.
…

(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr. 4.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. GIS 2016/4

APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS
Ar šo mēs ____________________________ __________________ apņemamies kā apakšuzņēmējs
(uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.)

strādāt pie līguma „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā,
piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus”
izpildes ________________________________ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
(pretendenta nosaukums)

piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot__________________________________________
(minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamās piegādes un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. GIS 2016/4

APLIECINĀJUMS
par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
Mēs,(Pretendenta nosaukums) apliecinām, ka atbilstoši Iepakojuma likumam, mēs iepirkuma
līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, pieņemsim no Pircēja iepriekš šī Līguma ietvaros
piegādāto produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja
papildus samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
Ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona Pretendenta piedāvājumam jāpievieno pilnvara
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Pielikums Nr. 6
Iepirkuma identifikācijas Nr. GIS 2016/4

FINANŠU -TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi ar preču iegādi, piegādi atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to
netieši saistītās izmaksas (transporta pakalpojumi u.c.);
2. Uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksamniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, Preces piegādes brīdī būs atbilstoša norāde;
3. Pārdodot Preci, bet pašam to neaudzējot vai neražojot, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, vai audzēta atbilstoši
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība”, pavadzīmē tiks norādīts ražotājs vai audzētājs (nosaukums, reģ. Nr.) kura audzētā/ražotā prece piegādes reizē tiek piegādāta Pasūtītājam.
4. Līguma slēgšanas gadījumā pasūtījums jāveic telefoniski pa šādu telefona numuru.- (norādīt tālruņa numuru) kontaktpersonai - (norādīt kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un
ieņemamo amatu) un/vai e-pastu (norādīt e-pasta adresi)
5. Produkcija tiks piegādāta pa sūtītājam (norādīt pretendenta piedāvāto piegādes laiku)
6. Mēs piedāvājam piegādāt pārtikas produktus sekojošās iepirkuma daļās:

1.
…..
( tabulas rindu skaitu papildināt)

Kopējā daļas piedāvājuma summa bez PVN **
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
/** - vērtējamā cena/
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Kopējā cena bez PVN
(euro)

Vienas mērvienības
(vienības) cena bez PVN
(euro)

preces sastāvs
un
cita produktu raksturojoša informācija

Plānotais apjoms

Ražotāja
nosaukums
un
Ražotāja valsts

Mērvienība
(vienība)

Nr.p.k.

Produkta nosaukums

Norādīt ar +
ja produkts atbilst MK
Nr. 461 noteikumiem

Piedāvātā produkta apraksts

(tehniskajā specifikācijā norādītais)

___________/iepirkuma daļas numurs un nosaukums/___________________

* - produkta aprakstā jānorāda:
1) preces sastāvs;
2) cita produktu raksturojoša informācija
3) informācija par tiem produktiem, kuri sertificēti (ja sertificēti) atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības
prasībām, vai audzēti atbilstoši lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, saskaņā Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461
„Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”.
! Jāpievieno kontroles institūcijas izsniegta sertifikāta kopija.

! Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām vai audzēti atbilstoši
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, saskaņā Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”, bet pats to neražo vai neaudzē, tad kā pielikumu pie Finanšu tehniskā piedāvājuma Pretendentam
jāiesniedz:
1) jau spēkā esošs abpusēji parakstīta sadarbības līguma kopija (ja tāds jau darbojas)
vai
2) apliecinājums/līgums par sadarbības uzsākšanu ar ražotāju (nosaukt) vai audzētāju (nosaukt), ja tiks noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. GIS 2016/4
LĪGUMA PROJEKTS
Pārtikas preču piegādes LĪGUMS Nr.______
Apē, 2016.gada____.______________
Gaujienas internātpamatskola, reģ. .90000035552, juridiskā adrese „Internātskola“, Gaujienas ciems,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339, tās direktores Vitas Andersones personā, kura rīkojas
saskaņā Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts „Pircējs”, no vienas puses, un ……………, kurš

reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. …………., juridiskā adrese: ……….., kuras vārdā
saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās ……………… no otras puses turpmāk saukts „Pārdevējs”, turpmāk
tekstā abi kopā saukti „Puses“, pamatojoties uz Gaujienas internātskolas Publisko iepirkuma kārtībā veikto
iepirkumu „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā, piemērojot zaļā
iepirkuma kritērijus” (identifikācijas Nr. Apes ND 2016/,,,,), noslēdz šo iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā
“Līgums”, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pārtikas produktus (turpmāk tekstā
„Prece”), saskaņā ar šī līguma Pielikumā Nr.1 „……..” norādīto sortimentu, cenām, Pircēja
pasūtījumiem, iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajiem nosacījumiem un piegādes laikiem.
1.2. Pircējs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā.
1.3. Preču sortiments, kvalitāte, tehniskā specifikācija un cena par vienību, kurā iekļautas taras izmaksas,
piegādes un pakalpoju izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, ir norādīta 1.pielikumā un ir
neatņemama šā līguma sastāvdaļa.
1.4. Lai nodrošinātu Gaujienas internātpamatskolas darbību un, ņemot vērā tai pieejamos finanšu
resursus, kā arī skolēnu skaitu, Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai
samazināt pārtikas preču iegādes daudzumu.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA
2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un tiek noslēgts līdz 2017. gada 31. augustam.
2.2. Preču piegādes vieta – Gaujienas internātpamatskola,. „Internātskola”, Gaujienas ciems, Gaujienas
pagasts, Apes novads, LV-4339
2.3. Pārdevējs un Pircējs savstarpēji saskaņo Preces daudzumu un piegādes termiņu šī līguma 4.6. punkta
un 4.7. punkta kārtībā.
2.5. Līguma izpildes kontrolei un administrēšanai Pasūtītājs norīko savu pārstāvi – ……………
3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik mainīta līguma darbības
laikā izņemot gadījumu, ja piegādājamo produktu tirgus cenas paaugstinās vai pazeminās par 10 %
vai vairāk, vai valsts pārvaldes institūcijas ievieš papildus prasības pārtikas apritē, kas produkcijas
izmaksas būtiski (par desmit vai vairāk procentiem) sadārdzina vai palētina, vai valstī būtiski
sadārdzinās vai palētinās energoresursu izmaksas, vai valstī tiek palielināti vai samazināti nodokļi,
kas ietekmē pārtikas preču cenas;
Šajos minētajos gadījumos cenas var tikt izmainītas Pusēm savstarpēji vienojoties.
3.2.

Līguma cena:
3.2.1. par iepirkuma ….daļu………………..
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3.3. Pircējs apņemas apmaksāt par Preces piegādi 12 (divpadsmit) darba dienu laikā pēc Preču pavadzīmes
– rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs
pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt līguma darbību.
3.5. Visi norēķini starp pusēm notiek EUR (euro).
3.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot
līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.
3.7. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta
Pušu pilnvarotie pārstāvji.
3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē - rēķinā, Pārdevējs norāda
rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma
identifikācijas numuru: GIS 2016/ 4).
3.9. Gadījumā, kad Pārdevēja izsniegtajos Preču pavadzīmes - rēķinos uzrādītā Prece neatbilst šā līguma
1.1.punktā minētai Precei, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus līdz minēto
prasību izpildei un neatbilstības novēršanai.
3.10. Prece skaitās pieņemta pēc izsniegtā daudzuma un kvalitātes, ja Pircējs Pārdevējam nav iesniedzis
pretenziju 5 (piecu) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.
3.11. Pēc Līguma izpildes, kā arī gadījumā, ja līgums tiek lauzts pirms šā līguma 2.1.punktā norādītā
termiņa, Pārdevējam ne vēlāk kā viena mēneša laikā jāsastāda un jāpaziņo Pircējam galīgais
norēķins.
3.12. Pircējam ir tiesības viena mēneša laikā no galīgā norēķina saņemšanas dienas iesniegt Pārdevējam
savus iebildumus par norēķinu pareizību.
3.13. Ja Pircējs mēneša laikā nav iesniedzis Pārdevējam iebildumus par saņemto gala norēķinu, tad šis
norēķins uzskatāms par galīgu un nav aptrīdams.
4. PASŪTĪJUMA KVALITĀTE UN APJOMS
4.1. Pārdevējs apņemas veikt kvalitatīvu Preču piegādi LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ievērot
sekojošās obligātās prasības:
4.1.1. pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja
noteiktā kopējā derīguma termiņa;
4.1.2. derīguma termiņš ātri bojājošiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas;
4.1.3. pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā;
4.1.4. visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Uz pārtikas preču iepakojuma jābūt norādītam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos;
4.1.5. piegādāto produktu pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam,
realizācijas termiņiem, veselības marķējumam;
4.1.6. visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja
iepakojumā;
4.1.7. piegādātajai Precei jāatbilst ES un LR tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un
apriti;
4.1.8. piegādātā Prece nedrīkst saturēt ģenētiski modificētus organismus un būt ražota no tiem;
4.1.9. pārtikas produkti nedrīkst saturēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra
Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas,
izņemot C daļas II grupas pārtikas krāsvielas (Nesatur krāsvielas:
E102,E104,E110,E120,E122,E124,E127,E129,E131,E132,E133,E142,E151,E155);
4.1.10. nesatur saldinātājus:E950,E951,E952E954;
4.1.11. nesatur pārtikas piedevas-garšas pastiprinātājus E620-E 650;
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4.1.12. pārtikas produktu piegāde notiks ar atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotu
transportlīdzekli.
4.2. Piegādājamajai Precei noteiktās minimālās vizuālās kvalitātes prasības:
4.2.1. augļiem, ogām un dārzeņiem jābūt labā stāvoklī (veseliem), tie nedrīkst būt iepuvuši, bojāti,
nederīgi patēriņam, tiem jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem trūkumiem;
4.2.2.

(bez zemēm, insektiem un to kūniņām,
netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu paliekām);

4.2.3. produktiem ir jābūt svaigiem (pēc izskata), bez vīšanas un izkaltuma pazīmēm, bez kaitēkļiem
un kaitēkļu bojājumiem, bez svešas smaržas un garšas, bez lieka virsmas mitruma;
4.2.4. produktam jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam ražas novākšanas brīdī;
4.3. Produkcija jābūt ražotai, izplatītai un piegādātai ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasības.
4.4. Pretendentam ir jāpiegādā kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstoši pārtikas produkti
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tanī skaitā ievērojot:
2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumus Nr.172 ,,Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem”;
2013.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr.1451 ,,Grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem";
2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.610 „Higienas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 511. punkta
prasības;
2004.gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumus Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas
noteikumi”
4.5. Pārdevējs Preci piegādā pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu – pieprasījumu atsevišķās partijās.
4.6. Pircējs Preces pasūtījumu nodod Pārdevējam pa tālruni ………….. vai e-pastu………………..
4.7. Izdevumus par Preču piegādi sedz Pārdevējs, t.sk. Pārdevējs sedz arī visus izdevumus, kas saistīti ar
nekvalitatīvo Preču transportēšanu un Preču apmaiņu.
5. PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
5.1. Pasūtītāja pienākumi un atbildība:
5.1.1. Ievērot šā līguma nosacījumus;
5.1.2. Informēt Pārdevēju par Preces kvalitātes neatbilstību līguma nosacījumiem ne vēlāk kā piecu
darba dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no
pavadzīmes-rēķina parakstīšanas dienas;
5.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kvalitātes kontroli piegādātajai Precei, pieaicinot speciālistus un
ekspertus, pieprasīt un saņemt ar Preci saistītos dokumentus vai to kopijas;
5.2. Pārdevēja tiesības, pienākumi un atbildība:
5.2.1. veikt Preču piegādi atbilstoši šā līguma nosacījumiem;
5.2.2. nekavējoties rakstiski informēt Pircēju par izmaiņām Preču piegādē un pamatot izmaiņu
nepieciešamību;
5.2.3. nodrošināt iespēju Pircējam vai tā pilnvarotai personai iepazīties ar dokumentāciju, kas
apliecina Preces izcelsmi un kvalitāti.
5.2.4. piegādāto produktu pavadzīmē norādīt pārtikas produktu uzglabāšanas režīmu, realizācijas
termiņš un veselības marķējumus;
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5.2.5. nodrošināt, lai uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksamniecības vai
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, Preces piegādes brīdī ir atbilstoša
norāde;
5.2.6. Pārdevējam pārdodot Preci, bet pašam to neaudzējot vai neražojot, kura atbilst nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, vai audzēta
atbilstoši lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā Ministru kabineta
2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to
ieviešanas, darbības ,uzraudzības un kontroles kārtība”, pavadzīmē jānorāda ražotājs vai
audzētājs (nosaukums, reģistrācijas Nr.) kura audzētā/ražotā prece attiecīgajā piegādes
reizē tiek piegādāta Pasūtītājam.
5.2.7. pieņemt no Pircēja šī Līguma ietvaros piegādāto produktu iepakojumus (kastes, maisi, burkas,
spainīši, ar produktiem piegādātie primārie -terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā
esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildus samaksu par izlietotā iepakojuma
pieņemšanu.
6. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU
6.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos
aktos un šā līguma noteiktajā kārtībā.
6.2. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu Pārdevējs Pircējam maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no
termiņā nepiegādātās Preces pirkuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa Puses
neatbrīvo Līguma izpildes pienākuma.
6.3. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā
maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma
saistību izpildes.
6.4. Nevienai Pusei nav tiesību nodot no šā Līguma izrietošās saistības vai tiesības trešajām personām bez
otras Puses piekrišanas, līdz ar to visas vienošanās vai līgumi, kurus viena no Pusēm noslēgusi,
pārkāpjot šo nosacījumu, uzskatāmi par spēkā neesošiem no noslēgšanas brīža.
6.5. Pārdevējs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā Pircējs ir
tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.
6.6. Šā Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši Publisko iepirkuma likuma kārtībā veiktā iepirkuma
„Pārtikas produktu iegāde Gaujienas internātskolai, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus”
(identifikācijas Nr. GIS 2016/4) nolikums un izvēlētā Pretendenta piedāvājumā minētie noteikumi un
apsolījumi un to nepildīšana ir par pamatu Līguma laušanai.
6.7. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās no spēkā esošiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO
LĪGUMA
7.1. Pusēm savstarpēji vienojoties Līgumu var papildināt ar nosacījumiem vai grozīt nepārkāpjot Publisko
iepirkuma kārtībā veiktā iepirkuma „Pārtikas produktu iegāde Gaujienas internātskolai, piemērojot
zaļā iepirkuma kritērijus” (identifikācijas Nr. GIS 2016/4) nolikuma prasības un vērtēšanas kritērijus.
Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar Vienošanās protokolu, kuru noformē kā Līguma
pielikumu, kas kļūst par neatņemamu šā līguma sastāvdaļu.
7.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar
Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
7.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo
Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.
7.4. Pircējs ir tiesīgs nekavējoties un bez iepriekšēja paziņojuma vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, ja
Pārdevējs neatbilst kādam no iepirkuma nolikumā uzskaitītajiem pretendentu piemērojamības
kritērijiem.
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7.5. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši saņemtajai Precei un izsniegtajām Preču
pavadzīmēm - rēķiniem.
7.6. Līguma pielikumā noteiktās cenas ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un Pārdevēja vienpusēja to
palielināšana ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju.
Cenu izmaiņas ir pieļaujamas tikai ar Pušu savstarpēju vienošanos.
7.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks), kā arī
valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi, normatīvo aktu pieņemšana u.c., kuras Puses
nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.
7.8. Nepārvaramas varas iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu institūciju izziņu. Pusēm
nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un ir jāveic visi nepieciešamie
pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu veidošanos.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina, savstarpēji vienojoties.
Vienošanās tiek noformēta rakstiski kā pielikums un kļūst par neatņemamu šā līguma sastāvdaļu.
8.2. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.3. Ja Pārdevējam iesniegtajā norēķinā vēlāk tiek atrasta kļūda, Pircējs iesniedz Pārdevējam izlabotu
norēķinu ar priekšlikumu atmaksāt pārmaksāto summu. Ja Pārdevējs atsakās atmaksāt pārmaksāto
summu, Pircējs ir tiesīgs celt prasību tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no atmaksas pieprasīšanas
dienas.
8.4. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 5 (piecām) lappusēm, katra no Pusēm saņem vienu Līguma
eksemplāru.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir
pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.
9.2.

Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti pielikumi „………..”, kas ir neatņemama šī Līguma
sastāvdaļa.
10. PUŠU ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pircējs:

Gaujienas internātpamatskola

_________________

reģ. .90000035552
Juridiskā adrese: „Internātskola“, Gaujienas ciems,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339
Banka:
Konts:
Telefons:
Fakss:
e-pasts:
Direktore__________________________

Līguma parakstīšanas datums__________________

/Vita Andersone/
Līguma parakstīšanas datums__________________
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