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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – AND/2013/11

1.2. Pasūtītājs Aglonas novada dome (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) , reģ. Nr. 90000065754, adrese: Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads,
LV-5304, tālr. 65324573, fakss 65324573,  e-pasts: padome@aglona.lv, Pasūtītāja bankas rekvizīti:  a/s SEB Banka Preiļu fil.,  konts
LV47UNLA002600130122, kods: UNLALV2X

1.2.1. Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Ingūna Barkeviča -
Tālr./fakss 65324573; e pasta adrese: padome@aglona.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets
Pārtikas preču (turpmāk – Prece) piegāde atbilstoši šī nolikuma (turpmāk – Nolikums) 2.nodaļā un tehniskajā specifikācijā (turpmāk –
Tehniskā specifikācija) (Nolikuma 2.pielikums) noteiktajām prasībām.

1.4. Iepirkuma metode
Iepirkuma metode ir atklāts Konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā
– likums), kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību.

1.5. Konkursa Nolikums
Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Nolikumu, ir pieejama Aglonas novada domes mājas lapā: www.aglona.lv., sadaļā „Publiskie
iepirkumi”, sākot ar dienu, kad paziņojums par iepirkuma procedūru ir publicēts IUB mājas lapā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām.
Nosūtot e-pastu ar informāciju par Pretendentu (nosaukums, reģ.nr, adrese, e-pasts papildu un/vai Nolikuma grozījumu informācijas
nosūtīšanai) Nolikuma 1.2.1. apakšpunktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai, Pretendents var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs.

1.5.1. Nolikumu Pretendents var saņemt arī Pasūtītāja telpās, iepriekš telefoniski piesakoties pie Nolikuma 1.2.1. apakšpunktā norādītajām
kontaktpersonām.

1.5.2. Ja Konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko
iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

1.6. Piedāvājumu noformēšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, izņemot vispār

pieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju jābūt marķētām ar atzīmi
“Komercnoslēpums” vai “Konfidenciāli”.
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1.6.2. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai kastē, uz kuras norādīts:
 pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
 pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

atzīme „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam”, identifikācijas numurs AND/2013/11. Neatvērt līdz 2013.gada
19.augusta plkst.1100.

1.6.3. Piedāvājums, kurš ir ievietots 1.6.2.apakšpunktā norādītajā aploksnē, sastāv no trīs daļām:
1.6.3.1. pieteikums un citi Pretendenta atlases dokumenti;
1.6.3.2. atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai aizpildīta tehniskā piedāvājuma veidlapa (3.pielikums);
1.6.3.3. atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai aizpildīta finanšu piedāvājuma veidlapa (4.pielikums).

1.6.4. Pieteikums un Pretendenta atlases dokumenti, ja pretendents tos iesniedz papīra formātā, ir jācaurauklo (piedāvājumam papīra formā
pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav jācaurauklo).

1.6.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.
1.6.6. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav

apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto tiesību aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu,
Publisko iepirkumu likuma 37.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu
dokumenta kopiju.

1.6.7. Visas piedāvātās cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
1.6.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus.
1.6.9. Piedāvājums sagatavojams latviešu valodā, dokumentiem, kas ir svešvalodā, pievienojams tulkojums latviešu valodā.

1.7. Cita informācija
1.7.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
1.7.2.   Pretendenti iesniegumu par nolikumā iekļautajām prasībām var iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas

termiņa beigām. Ja Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nav novērsis iesniegumā norādītos pārkāpumus vai nav
sniedzis rakstveida atbildi tā iesniedzējam, pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var vērsties ar sūdzību Iepirkumu
uzraudzības birojā.

1.7.4. Ja pretendents laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Konkursu, Pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, kad saņemts šo
dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu ieniegšanas termiņa.

1.7.5. Visi iesniegtie piedāvājumi līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākumam tiek glabāti aizlīmētās aploksnēs. Priekšlaicīga aplokšņu
atvēršana nav pieļaujama.

1.7.6. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
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1.8.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2013.gada 19.augusta plkst.1100 Aglonas novada domes lietvedībā, Somersetas iela 34, Aglona,
Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304, vai nosūtot pa pastu.

1.8.2. Piedāvājumi:
1.8.2.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;
1.8.2.2. kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.8.3. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti atklātā piedavajumu atvēršanas sanāksmē Aglonas novada domes telpās, 2013.gada 19.augustā plkst.1100

pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un saistošs pretendentam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai - vismaz 60 (sešdesmit) dienas, skaitot
no 1.8.1. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma
derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 2 (divu) darba
dienu laikā.

1.10.  Piedāvājuma derīguma termiņš
1.10.1. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no piedāvājumu

atvēršanas dienas.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir Pārtikas produktu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2), sekojošām Aglonas novada
domes iestādēm:.

1. Aglonas vidusskola - Daugavpils ielā -6, Aglona, Aglonas novads, LV 5304. Tālruņi Direktore 65321373, vietnieki 65321358
2. Aglonas novada pirmskolas izglītības iestāde - Jaudzemu ielā 7a, Aglona, Aglonas novads, LV- 5304,  Tālr. 65322451
3. Priežmalas pamatskola - Priežmalas, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685, Tālr. 29368192
4. Grāveru pamatskola - Ezeru ielā 33, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV – 5655, Tālr. 65629719
5. Šķeltovas pamatskola - Skolas ielā 1, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV – 5653, Tālr. 65600825
6. Bērnu sociālā atbalsta centrs “Somerseta” - Jaunciems 35, Aglona, Aglonas novads, LV 5304,  Tālrunis 65321339
7. Aglonas internātvidusskola – Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglona spgasts, Aglonas novads, LV 5404. Tālrunis 65381247

Plānotā līguma summa par visu pārtikas apjomu līdz Ls 65 000

2.2. CPV kods:15000000-8
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2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām Nolikuma 2.5. apakšpunktā iepirkuma priekšmeta daļām ( preču grupām) vai vienu daļu ( preču
grupu).

2.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 (četrpadsmit) daļās (preču grupās), kas iedalās pozīcijās atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma

2.pielikums). Iepirkuma priekšmeta daļas (preču grupas) un minimālie piegādes apjomi:

Dzīvnieku izcelsmes produkti

I Piens un piena produkti
Preču grupa nr.1. Piens un piena pārstrādes produkti
II Gaļa un gaļas produkti
Preču grupa nr.2. Svaigi atdzesēta cūkgaļa
Preču grupa nr.3. Svaigi atdzesēta lielopu gaļa
Preču grupa nr.4. Gaļas produkti un desas
III. Putnu gaļa, putnu gaļas produkti un olas
Preču grupa nr.5. Svaigi atdzesēta putnu gaļa
Preču grupa nr.6. Olas
IV. Zivis un akvakultūras produkti
Preču grupa nr.7. Zivis un zivju izstrādājumi

Augu izcelsmes produkti

I Dārzeņi un kartupeļi
Preču grupa nr.8. Kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi
Preču grupa nr.9. Svaigie dārzeņi - garšaugi
II. Augļi, ogas, eksotiskie augli un ogas
Preču grupa nr.10. Svaigie augļi un ogas
Preču grupa nr.11. Eksotiskie svaigie augļi un ogas
III. Graudaugi, to produkti, maize un konditorija
Preču grupa nr.12. Graudi, putraimi, pārslas un milti
Preču grupa nr.13. Maize un maizes izstrādājumi
IV.Bakalejas preces
Preču grupa nr.14. Bakalejas preces
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2.6. Kvantitātes raksturojums:
2.6.1.Pārtikas preces nepieciešams piegādāt regulāri (izņemot  skolu brīvlaikus un vienu mēnesi PII vasarā, kad iestāde nestrādā). Skolu brīvdienu

laikā produktu piegāde iespējama, ja skolās tiek organizētas bērnu nometnes (iepriekš saskaņojot ar Piegādātāju). Aptuvenais daudzums
laika periodā līdz 30.08.2014.gadam, norādīts nolikuma pielikumā nr. 2

2.6.2.Konkrētais preču sortiments un apjoms, kā arī piegādes grafiks tiek saskaņots pirms piegādes ar katras iestādes vadību.

2.7. Līgumsaistības: Par pārtikas produktu piegādi Aglonas novada domes izglītības iestādēm - līdz  2013./2014.m.g. beigām, t.i., līdz
31.05.2014.g , Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādei un BSAC „Somerseta” līdz 31.08.2014. skaitot no dienas,  kad  noslēgts
līgums.

3. Pretendentu atlases prasības

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā
Uz Pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas un piedāvājumu
neizskatīšanas gadījumiem.

3.2. Pretendents ne agrāk kā pēdējo 24 mēnešu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) ir veicis vismaz vienu pārtikas preču piegādi, kas
ietilpst tajā iepirkuma priekšmeta daļā (preču grupā), kurā tas iesniedz piedāvājumu (lai izpildītu kvalifikācijas prasību iepirkuma priekšmeta
daļai (preču grupai).

3.3. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likumam un citām normatīvo aktu prasībām.
3.4. Pretendents spēj nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu transportu.
3.5.      Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem, 2 ( divas ) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.
3.6. Pretendents veic paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu un nodrošina attiecīgās

pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā.
3.7.   Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā Konkursa

procedūrā nepiedalās.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā esošo veidlapu. Pieteikumu paraksta Pretendenta vadītājs vai

vadītāja pilnvarota persona, pievienojot pilnvarojuma oriģinālu. Pieteikumā norāda Pretendenta nosaukumu, rekvizītus un paraksttiesīgo
personu.

4.1.2. Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:
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4.1.2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai
Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

4.1.2.2. Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir
reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu pārtikas preču piegādēs norādot kopējo apgrozījumu ne vairāk kā par 36 iepriekšējiem mēnešiem
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Izziņu paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.

4.1.4. Dokumenti (atsauksmes no pasūtītājiem un piegādi apliecinoši dokumenti*, piemēram, preču pavadzīmes rēķina kopija) par veiktajām
pārtikas preču piegādēm.
Pretendents iesniedz tik daudz dokumentus (atsauksmes un piegādi apliecinošus dokumentus), cik iepirkuma priekšmeta daļās (preču grupās)
tiek iesniegts piedāvājums (nolikuma 2.5.punkts); izņēmuma gadījumā, ja pretendents ir veicis pārtikas preču piegādi, kas aptver vairākas
iepirkuma priekšmeta daļas (preču grupas), vienam pircējam, pretendents par šādu veiktu piegādi ir tiesīgs iesniegt vienu dokumentu
(atsauksmi un piegādi apliecinošu dokumentu), tādējādi apliecinot savu kvalifikāciju vairākām daļām (preču grupām).
Atsauksmi paraksta pasūtītāju pārstāvēt tiesīgā persona; atsauksmē norāda pasūtītāja kontaktinformāciju.
* Par piegādēm, kas veiktas Elektronisko iepirkumu sistēmā, pretendents, norādot darījuma numuru sistēmā, ir tiesīgs piegādi apliecinošos

dokumentus – pavadzīmes neiesniegt.
4.1.5. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta izdota atzīšanas un/vai reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.6 Pretendenta sagatavots un parakstīts apliecinājums, kas paredz, ka pretendentam ir  autotransports, kurš nodrošina pārtikas preču (t.sk.saldētu,

atvēsinātu pārtikas produktu ) piegādi, lai produkts nezaudētu savu sākotnējo kvalitāti.
4.1.7. Pasūtītāja iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) Publisko iepirkumu likuma 39.panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā pieprasa

pretendentam 10 darba dienu laikā iesniegt Publisko iepirkumu likuma 39.panta piektajā daļā noteiktos dokumentus, kas izdoti ne agrāk kā
vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37.panta trešo daļu izziņas un citus dokumentus, kurus šajā
likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas dienas).

4.1.8. Ja Pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.1.2.-4.1.7.punktā minētie dokumenti, ciktāl tie neattiecas uz pretendentu
kopumā, jāiesniedz par visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.

4.2.  Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Pretendents, iesniedzot tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam „Tehniskā piedāvājuma veidlapa”, apliecina piedāvātās

preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums) noteiktajām prasībām, apstiprina tās kvalitāti.
4.2.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām Nolikuma 2.5. apakšpunkta iepirkuma priekšmeta preču daļām (preču grupām) vai arī par

atsevišķu preču daļu (preču grupu). Pretendents atstāj neaizpildītas tās pozīcijas, kurās tas neiesniedz piedāvājumu.
4.2.3. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, pretendentam ir jāidentificē piedāvātā prece atbilstoši nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma

veidlapa” noteiktajam. Ja pretendentam nav iespējas identificēt preci atbilstoši nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma veidlapa”
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noteiktajam, pretendents kā identifikatoru var iesniegt preces etiķeti vai ražotāja sagatavotu preces aprakstu (šos dokumentus pretendents ir
tiesīgs iesniegt elektroniski, ierakstot CD vai citā datu nesējā). Ja precei nebūs norādīti prasītie identifikatori vai pēc tiem nebūs iespējams
identificēt piedāvāto preci, piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiks uzskatīts par neiesniegtu.

4.2.4. Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) norādītās preces ar citām precēm, kuras
tāpat pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

4.2.5. Tehniskajam piedāvājumam var tikt pievienoti informatīva satura preces apraksti latviešu. Iesniedzot šajā punktā minētos aprakstus, tie nav
jācauršauj un tie nav jātulko.

4.2.6. Pretendents iesniedz Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums) atsevišķām precēm vai preču grupām noteiktos dokumentus
(sertifikātus, atļaujas u.c.), kas pierāda atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (Nolikuma 4.pielikums).
4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda vienas pārdošanas vienības maksimālo cenu latos un  santīmos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata atsevišķi

katrai precei līguma darbības laikā. Cenā ietver preču piegādes izmaksas, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai
skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas. Pretendents atstāj neaizpildītas tās pozīcijas, kurās tas neiesniedz piedāvājumu.

5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

5.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā un
tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām (t.sk. noformējuma prasībām, kas var ietekmēt piedāvājuma būtību vai tā tiesiski saistošo
raksturu pretendentam) un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju.

5.2. Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību 1.6. punktā noteiktajām noformējuma prasībām.
5.3. Komisija vērtē pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar 3.1.- 3.6. punktu, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām pretendentu

atlases un minimālajām kvalifikācijas prasībām.
5.4. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.2. punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai. Ja

tehnisko piedāvājumu atbilstības izvērtēšanas gaitā rodas objektīva nepieciešamība, komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam 3 darba dienu
laikā iesniegt nepieciešamo papildu informāciju par piedāvāto preci. Komisija, savlaicīgi informējot pretendentu par vietu un laiku, ir tiesīga
pieprasīt iesniegt preces paraugu (preces parauga iesniegšanas termiņš tiek noteikts ne garāks par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām).

5.5. Konkursa nolikuma 1.6., 4.1.7. un 5.4.punktā komisijas pieprasītās papildu informācijas neattaisnota nesniegšana ir pielīdzināma konkursa
nolikumā izvirzīto un Publisko iepirkumu likumā piesaistīto prasību neizpildei.

5.6. Komisija līguma slēgšanai izvēlas katrā iepirkuma priekšmeta daļas (preču grupas) sadaļā pretendentus, kuri atbilst atlases prasībām un kuri
iesnieguši tehniskajām specifikācijām atbilstošus tehniskos piedāvājumus.
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6. Pretendenta tiesības un pienākumi

6.1. Pretendenta tiesības
6.1.1. Iesniegt piedāvājumu.
6.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka pasūtītājs saņēmis piedāvājumu.
6.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

6.2. Pretendenta pienākumi
6.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.
6.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
6.2.3. Savlaicīgi sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai.
6.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu.
6.2.5. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
6.2.6. Pretendentam, kas izvēlēts līguma slēgšanai, ir pienākums trīs darbdienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, parakstīt

līgumu.

7. Pielikumi

7.1 Nolikums izstrādāts uz 10 (desmit) lapām, neieskaitot pielikumus. Visi pielikumi ir šā nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam
pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – „Pieteikuma veidlapa dalībai konkursā”;
2. pielikums – „Tehniskā specifikācija”;
3. pielikums – „Tehniskā piedāvājuma veidlapa”;
4. pielikums – „Finanšu piedāvājuma veidlapa”;
5. pielikums – „Līguma projekts”.
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1.pielikums
Konkursa ID Nr. AND/2013/11 nolikums

PIETEIKUMA VEIDLAPA DALĪBAI KONKURSĀ

2013. gada
Konkurss: „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam’’ (ID Nr. AND/2013/11)
Pretendents:
Adrese:
Reģ. Nr.:
Banka, bankas kods:
Bankas konta Nr.:
Kontaktpersona:
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.:
e-pasts:

Ar šo mēs apliecinām, ka:
 nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā (nav interešu konflikta), kas iesniegts

šajā konkursā;
 mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
 esam iepazinušies ar visiem konkursa nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā

saprotami konkursa nosacījumi un prasības;
 uzņēmums vai persona, kurai ir uzņēmuma pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo uzņēmumu, ar

tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,
vai arī no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais
lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

 uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba
tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības
dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai arī no dienas, kad stājies spēkā
attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
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 uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba
tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti
gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; vai arī no dienas, kad stājies spēkā
tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18
mēneši;

 uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu,
vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir
atbrīvojusi no naudas soda; vai arī no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši;

 nav pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta uzņēmuma saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par uzņēmuma
bankrotu un nav konstatēts, ka līdz vienošanās izpildes paredzamajam beigu termiņam uzņēmums būs likvidēts.

 uzņēmumam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā
dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus;

 pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
 iesniegtie tehniskajā un finanšu piedāvājumā esošie dokumenti ir neatņemama un mums saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa.

(pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas
amata nosaukums un/vai statuss)

(vārds, uzvārds) (paraksts)
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2. Pielikums
Konkursa ID Nr. AND/2013/11 nolikums

Tehniskā specifikācija.

▫ Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas mērķis ir veicināt kvalitatīvu lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegt patērētājiem garantijas par
saražotā produkta kvalitāti, nosakot papildprasības Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām vispārīgajām prasībām
dzīvnieku vai augu izcelsmes produktu apritei. [MK not.663. no 18.08.2008.II.6.p.]

▫ MK noteikumi Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem no 13.03.2012.
Piegādes nosacījumi:
* Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš.
* Pasūtītājs 1 dienu iepriekš  (telefoniski vai pa faksu līdz plkst. 12:00) informē piegādātāju  par produktu sortimentu un daudzumu attiecīgajā piegādes dienā.

Preču grupas Preces  nosaukums Piegādes biežums Piegādes laiks
Dzīvnieku izcelsmes produkti
I. Piens un piena produkti Saskaņojot ar pasūtītāju
Preču gr. nr. 1. Piens un piena pārstrādes produkti 3 reizes nedēļā
II.Gaļa un gaļas produkti
Preču gr. nr. 2. Svaigi atdzesēta cūkgaļa 2 reizes nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
Preču gr. nr. 3. Svaigi atdzesēta lielopu gaļa 2 reizes nedēļā
Preču gr. nr. 4. Gaļas produkti un desas 2 reizes nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
III. Putnu gaļa, putnu gaļas produkti un olas
Preču gr. nr. 5 Svaigi atdzesēta putnu gaļa un subprodukti 2 reizes nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
Preču gr. nr. 6. Olas 1 reizi nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
IV. Zivis un akvakultūras produkti
Preču gr. nr. 7. Zivis un zivju izstrādājumi 1 reizi nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
Augu izcelsmes produkti
I. Dārzeņi un kartupeļi
Preču gr. nr. 8. Svaigie kartupeļi un saknes (pārtikas), dārzeņi 1 reizi nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
Preču gr. Nr.9. Sezonas dārzeņi un garšaugi 1 reizi nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
II. Augļi, ogas un to produkti
Preču gr. nr. 10 Sezonas svaigie augļi un ogas 1 reizi nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
Preču gr. nr. 11. Eksotiskie svaigie augļi un ogas 1 reizi nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
IV. Graudaugi, to produkti, maize un konditorija
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Preču gr. nr. 12. Graudi, putraimi, pārslas un milti 1 reizi nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
Preču gr. nr. 13. Maize un maizes izstrādājumi 3 reizes nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju
Bakalejas preces

I. Bakalejas preces
Preču gr. nr. 14. Bakalejas preces 1 reizi nedēļā Saskaņojot ar pasūtītāju

Dzīvnieku izcelsmes produkti

Vispārējās prasības dzīvnieku izcelsmes produktiem.
▫ Dzīvniekiem nodrošina pilnvērtīgu, sabalansētu barošanu, pamatojoties uz izstrādātām barības devām katrai dzīvnieku sugai un grupai. Barības devā norāda

katrai konkrētai dzīvnieku sugai un grupai nepieciešamo barības sastāvu un daudzumu. [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, I. nod. 1.p.]
▫ Ārstniecisko barību atļauts izmantot praktizējoša veterinārārsta uzraudzībā atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām veterināro zāļu lietošanas un veterināro

zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, I. nod. 7.p.]
▫ Identificē ar zālēm ārstētu dzīvnieku un nodrošina, ka zāļu izdalīšanās laikā no šī dzīvnieka iegūtos produktus pārtikā neizmanto. [MK not.663. no

18.08.2008. I. pielikums, I. nod. 11.p.]

I Piens un piena produkti

▫ Produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir nemainīgi visā realizācijas termiņa laikā. [MK not.663. no 18.08.2008. I.
pielikums, II. nod. 27.p.]

▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot sintētiskās krāsvielas [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, II. nod. 23.p.]

Preču grupa nr. 1. Piens un piena pārstrādes produkti
▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot augu taukus, aizstājot piena taukus [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, II. nod. 23.p.]

Piena produktiem jābūt ražotiem no svaiga piena
▫ Ražošanā aizliegts izmantot salpetri (Na NO3 vai KNO3), lai nomāktu gāzes radošo mikroorganismu attīstību siera ražošanā [MK not.663. no

18.08.2008. I. pielikums, II. nod. 24.p.]
Pr.p
.k.

Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

1.1 Piens 2.5% tauku saturs,
produkta garša tīra,
krāsa balta vai viegli
iedzeltena,
konsistence

20 litru
noslēgtā
Spainī,
1 litra
poliet.pakas

litri 3600 1980 1080 360 585 2200 1800 11605
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viendabīga, bez tauku
piciņām un olbaltum
vielu pārslām

1.2 Kefīrs 2.0 – 2.5% tauku
saturs, pienskāba,
atspirdzinoša,
skābpiena produktam
raksturīga garša un
smarža, krāsa balta
vai viegli iedzeltena,
konsistence
viendabīga, mēreni
bieza ar izjauktu
recekli (skābums ne
lielāks par 120ºT)

Sverams vai
poliet. Pakās
l l

litri 270 90 0 0 0 275 120 755

1.3 Jogurts 1,2-2,0 % 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.
Skābums ne lielāks
par 100ºT ( bez
sintētiskām
krāsvielām un
konservantiem)

Sveramais
vai 0.5 – 1.0 l
iepak.

Litrilitri 108 396 126 198 18 440 120 1316

1.4 Krējums
skābais

20- 25% tauku saturs,
tīra pienskāba garša,
ar svaigam krējumam
raksturīgu tīru
produkta smaržu.
Konsistence
viendabīga, mēreni
bieza, nedaudz
spīdīga, krāsa no
baltas līdz krēmkrāsai

Sveramais, 3-
5 kg

kg 180 342 162 108 90 220 180 1282

1.5 Biezpiens tauku saturs 9%,
garša un smarža –
tīra, pienskāba,
konsistence - mīksta,
viendabīga ar

sveramais 1.0-
5.0 kg

kg 0 369 27 45 90 220 180 931
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biezpiena
graudiņiem,
pieļaujama neliela
sūkalu izdalīšanās.
Krāsa – no baltas līdz
krēmkrāsai.

1.6 Biezpiens Vājpiena biezpiens,
tauku saturs 0,5 %,
garša un smarža –
tīra, pienskāba,
konsistence - mīksta,
viendabīga ar
biezpiena
graudiņiem,
pieļaujama neliela
sūkalu izdalīšanās.
Krāsa – no baltas līdz
krēmkrāsai.

sveramais 1.0-
5.0 kg

kg 180 90 90 36 0 55 36 487

1.7 Sviests Garša un smarža –
tīra, konsistence
viendabīga, plastiska
masa griezumā
virsma gluda,
nedaudz spīdīga,
krāsa no gaiši
dzeltena, līdz
dzeltenai, vienmērīga
visā masā, bez
garšvielām

sveramais 0,5-
2.0 kg

kg 72 255 72 18 18 110 240 755

1.8 Biezpiena
sieriņi

Biezpiena masa
viendabīga, mēreni
blīva, saldena ar
biezpiena masai
raksturīgu tīru
pienskābu garšu un
aromātu. Biezpiena
sieriņš klasiskais, ar
dažādu glazējumu,
bez piedevām

0.020 – 0.050
kg fasējums
vai ekvival.

gab. 720 810 1350 450 270 2200 1800 7600

1.9 Siers Puscietie,
nogatavināti
(nogatavināšanas
laiks ne mazāk kā
40d), ar tauku saturu
siera sausnā 45-50%,
ar siera šķirnei

1-5 kg,
sveramais

kg 27 306 45 27 18 121 120 664
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raksturīgu acojumu
1.10 Svaigs

krējums
putošanai

35% tauku saturs, tīra
pienskāba garša, ar
svaigam krējumam
raksturīgu tīru
produkta smaržu.
Konsistence
viendabīga, mēreni
bieza, nedaudz
spīdīga, krāsa no
baltas līdz krēmkrāsai

Sveramais, 3-
5 kg

kg 45 54 0 0 0 55 24 178

II Gaļa un gaļas produkti

▫ Gaļas liellopu un cūku pārvadāšanas ilgums no izbraukšanas vietas līdz kautuvei nepārsniedz sešas stundas. [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, I.
nod. 20.p.]

▫ Jaunlopu 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. I. 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 ºC. [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, III. nod. 31.p.]

 Produkcija atbilstoši organoleptiskām prasībām

Preču grupa nr.2 Svaigi atdzesēta cūkgaļa
( iepakota atkārtoti lietojamās svaigas gaļas pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs, pārsegta )
Pr.p.k Produkta

nosaukums
Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojum
a veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

2.1 Cūku kauli Kaulu daudzums
nepārsniedz 60-
65%, izgriezts no
cūkas ribu daļas

3-5 kg kg 0 0 0 0 0 55 0 55

2.2 C/g
gab.malšanai

A/l cūkgaļa, griezta
gabaliņos, izgriezts
no cūkas šķiņķa ar
nelielu tauku
piejaukumu 10-15%

3 -6 kg kg 1170 0 0 0 0 0 0 1170

2.3 Aknas sveramas 1-2 kg kg 0 0 0 0 36 0 0 36
2.4 Mēles sveramas 1-2 Kg kg 0 72 0 0 0 0 0 72
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2.5. Cūkgaļas
gulašs

A/l cūkgaļa, griezta
gabaliņos, izgriezts
no cūkas šķiņķa ar
nelielu tauku
piejaukumu 10-15%

3 -6 kg kg 0 0 0 0 0 440 0 440

2.6. Cūkgaļas
kakla
karbonāde

A/l cūkgaļa, ar
nelielu tauku
piejaukumu 10-15%

3-6kg kg 180 81 0 198 0 55 0 424

2.7. Cūkgaļas
karbonāde

A/l cūkgaļa, ar
nelielu tauku
piejaukumu 10-15%

3-6 kg kg 180 108 0 108 0 55 180 631

2.8 Svaigs cūkas
liemenis
(puse)

kg kg 900 450 0 0 0 0 0 1350

2.9 Speķis ar sāli kg kg 0 18 0 0 0 0 0 18

Preču grupa nr.3 Svaigi atdzesēta liellopu gaļa
( iepakota atkārtoti lietojamās svaigas gaļas pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs, pārsegta )
Pr.p.k Produkta

nosaukums
Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojum
a veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

3.1 Liellopu gaļa
gulašam

A/l lielopu gaļa,
griezta gabaliņos,
izgriezts no šķiņķa

3-5 kg kg 0 108 0 0 0 55 0 163

Preču grupa nr.4. Gaļas produkti un desas
▫ Nesatur ĢMO un konservantus ( iepakota atkārtoti lietojamās gaļas produktu pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs, pārsegta vai

iepakota )
Pr.p.k
.

Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

4.1 Sardeles
(cūkgaļas )

A/l cūkgaļa 70-80%,
dabīgā apvalkā
mitruma saturs
gatavajā produktā

0.5-3 kg kg 0 153 45 0 0 110 180 488
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65-70%,   1 gb
aptuvenais svars 55-
65 gr., bez “E”

4.2 Cīsiņi(cūkgaļ
a/liellopu
gaļa)

A/l gaļa, sastāvā  15-
20% liellopu gaļa,
40-50% cūkgaļa,
mitruma saturs
gatavajā produktā
65-70%, dabīgā
apvalkā,  1 gb
aptuvenais svars 45-
55 gr

1-3 kg kg 0 153 45 0 0 110 120 428

4.3 Pusžāvētā
desa
(cūkgaļa/liell
opu gaļa)

A/l gaļa, sastāvā 20-
30% cūkgaļa, 65-
75% liellopu gaļa,
pusžāvētajās desās
mitruma saturs
gatavā produktā 35-
45%, līkumos,
dabīgā apvalkā, bez
“E”

0.4-0.8 kg kg 0 63 0 27 0 0 120 210

4.4 Vārītā
uzgriežamā
desa

A/l  gaļa, sastāvā 50-
52% cūkgaļa,
mitruma saturs
gatavā produktā 55-
70%, fas. batoniņos,
dabīgā apvalkā, bez
“E”

0.3-0.6 kg kg 0 63 45 0 0 55 120 283

III. Putnu gaļa, putnu gaļas produkti un olas

Preču grupa nr.5. Svaigi atdzesēta putnu gaļa
Pr.p.k. Produkta

nosaukums
Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

5.1 Vistu
šķinķīši bez
muguriņas

Svaigi, vienmērīga barojuma
pakāpe, vienāda lieluma, bez
spalvām, bez zilumiem,
nesaspiesti, saldēti

1-5  kg kg 900 720 135 90 180 165 300 2490

5.2. Vistu vai Svaigi, vienmērīga barojuma 5-10 kg kg 0 45 27 0 0 0 0 72
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cāļa  fileja
mazā

pakāpe, vienāda lieluma

5.3. Vistas fileja
lielā

Svaigi, vienmērīga barojuma
pakāpe, vienāda lieluma

5-10 kg kg 270 36 27 0 0 0 0 333

5.4. Vistu
(broileru)
aknas

Svaigas, vienāda lieluma 0,5-2 kg kg 0 45 0 0 0 0 0 45

Preču grupa nr.6. Olas

Presētā kartona bretēs
Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 1 mēnesi
Pr.p.k. Produkta

nosaukums
Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

6.1 Svaigas
vistas olas

Svaigas, tīrām čaumalām no
ārpuses, veselas, nebojātas,
A kategorijas L lielums (vid.
olas svars 60.gr)

Pa 10
ligzdiņām
1.bretē

gab 1800 7020 1080 540 540 4400 2400 17780

IV. Zivis un akvakultūras produkti

Preču grupa nr.7. Zivis un zivju izstrādājumi

Pr.p.k. Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

7.1 Heka liemeņi
bez galvas

Sveramas,  saldētas 5 -10.0 kg kg 0 135 0 0 180 0 120 435

7.2 Heka fileja Sveramas,  saldētas 5 -10.0 kg kg 180 45 90 90 0 220 0 625
7.3. Mencas fileja Sveramas,  saldētas 5 -10.0 kg kg 0 24 90 0 0 55 0 190
7.4 Siļķes Filejas eļļā,

sveramas
2 – 4.0 kg kg 135 63 36 36 27 55 84 436
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Sāls daudzums
nevar pārsniegt 1,5
g uz 100g produkta

Lūdzam piedāvājumā norādīt
▫ piedāvāto zivs sugu, jo tas ir svarīgi pie cenas un kvalitātes salīdzināšanas
▫ atdzesēts vai saldēts zivs izstrādājums

Augu izcelsmes produkti

▫ Augu izcelsmes produktu audzēšanā ievēro lauksaimniecības produktu (augļu, dārzeņu un kartupeļu) integrētās audzēšanas vispārējās prasības saskaņā ar
[MK not.401. no 02.06.2008. II. Pielikums]

I Dārzeņi un kartupeļi

Preču grupa nr. 8. Svaigie kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi

*  Atbilst [MK not.663. no 18.08.2008. IV. Pielikumā izvirzītajām prasībām svaigiem dārzeņiem] Latvijā audzēti

Pr.p.k
.

Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidu
s
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

8.1 Kartupeļi Veseli, svaigi, nebojāti. Sausi,
tīri, neplaisājuši, vienas
botāniskās šķirnes, ar šķirnei
raksturīgu formu un krāsu
Kartupeļi bez asniem, bez
zaļiem plankumiem, nav
apvītuši vai mitri, bez tukšiem
vidiem un nav apsaluši.
Kartupeļu diametrs 7-10 cm.
Zemes piemaisījumi, ne
vairāk kā 1 %.

10-45 kg
maisos

kg 5850 4950 360 180 180 3300 2400 17220

8.2 Burkāni Veseli, svaigi, nebojāti. Sausi,
tīri, neplaisājuši, vienas
botāniskās šķirnes, ar šķirnei
raksturīgu formu un krāsu
Sulīgi, izteikti oranžā krāsā.
Burkāni ir gareni, sulīgi, ar

5-20 kg
maisos

kg 450 990 225 90 45 330 240 2370
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nelielām serdītēm, diametrs 3-
4, garums 15 – 20 cm, ar
noapaļotiem galiem
Zemes piemaisījumi, ne
vairāk kā 1 %

8.3 Bietes Sausas, tīras, neplaisājušas,
vienas botāniskās šķirnes, ar
šķirnei raksturīgu formu un
krāsu. Sulīgas, tumši
sarkanas, pārgriežot –
vienmērīgs krāsojums; 7–12
cm lielas diametrā.
Zemes piemaisījumi ne vairāk
kā 1 %

2-10 kg
maisos

kg 450 585 135 45 27 330 180 1752

8.4 Sīpoli Sīpolu galviņa stingra,
nogatavojusies, vesela, sausa.
Forma un krāsa raksturīga
botāniskajai šķirnei. Sīpolam
labi apžāvētas, sausas
zvīņlapas, izžāvēta loka daļa,
kas nepārsniedz 2–5 cm no
sīpola diametrs 5-7 cm

2-5  kg
maisos

kg 180 720 135 27 27 220 84 1393

8.5 Ķiploki Diametrs 4-6 cm, stingras
galviņas ar lielām daiviņām,
apžāvētas, sausas zvīņlapas,
izžāvēta loka daļa, kas
nepārsniedz 2–5 cm no
ķiploka galviņas

0,2-1  kg
maisiņos

kg 27 27 4,5 9 9 33 24 133,5

8.6 Galviņ
kāposti

Kāpostu galviņas svaigas,
sulīgas, veselas,
nepāraugušas. Kāpostu
galviņas stingras, lapas cieši
piekļautas.Krāsa no bāli
zaļganas līdz baltai.
Pieņem šķirnes, kuras nav
sīvas, diametrs 15-25 cm

20-30 kg
maisos

kg 450 585 135 54 90 330 180 1824

Preču grupa nr.9. Svaigie dārzeņi un garšaugi

Pr.p.k. Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas

Plānotais max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ
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vidusskola internātvidus
skola

pamatskola pamatskola pamatskola “Somerseta”

9.1 Sīpolloki Svaigi, bez lieka
mitruma, bez
bojājumiem, ar vai bez
galviņām, bez zemes
piejaukuma

0,5-1,0 kg,
sverami

kg 0 18 9 0 0 0 24 51

9.2 Pētersīļi Svaigi, pārtikas,
sverami, nebojāti

1.0 – 5.0 kg,
sverami

kg 0 9 0 0 0 11 24 44

9.3 Puravi Svaigi, bez
bojājumiem

1.0 – 3.0 kg,
sverami

kg 0 45 0 0 0 33 60 138

9.4 Paprika Svaiga, bez
bojājumiem

1.0 – 5.0 kg,
sverami

kg 27 18 0 0 18 22 24 109

9.5 Puķu kāposti Gaišām, pilnām, cieši
sakļautām rozetēm,
bez bojājumiem,
diametrs 15-20 cm

1-4 kg,
sverami,
kastēs

kg 0 18 0 0 0 110 0 128

9.6 Gurķi Veseli, augstas
kvalitātes svaigi,
diametrs 3 – 5 cm,
garums: īsie līdz 15
cm, garie līdz 25 cm,
nemazgāti vienas
botāniskās šķirnes
gurķi,
Gurķu vidus blīvs ar
negatavām, mīkstām
sēklām.

2-6 kg,
sverami,
kastēs

kg 45 90 45 0 9 110 120 419

9.7 Tomāti Veseli, svaigi nolasīti,
nemazgāti, ar blīvu
struktūru, miltaini

2-6 kg,
sverami,
kastēs

kg 45 90 45 0 9 110 120 419

9.8. Ķīnas kāposti Svaigi, bez
bojājumiem

1.0 – 5.0 kg,
sverami

kg 90 180 0 54 90 330 60 804

9.9. Dilles Svaigas, bez
bojājumiem

0,1 – 0,5 kg,
sverami

kg 0 9 4,5 0 0 33 12 58,5

9.10 Kāļi Sausi, tīi, neplaisājuši,
vienas botāniskās
šķirnes, ar šķirnei
raksturīgu formu un
krāsu.

1.0 – 3.0 kg,
sverami

kg 0 9 0 0 0 55 0 64

II. Augļi, ogas, eksotiskie augli un to produkti

Preču grupa nr. 10. Svaigie augļi un ogas
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▫ Atbilst [MK not.663. no 18.08.2008. V. Pielikumā izvirzītajām prasībām svaigiem augļiem un ogām]
▫ Augļi un ogas ir svaigas, nogatavojušās, ar šķirnei raksturīgu garšu, smaržu un krāsu, tīras, bez blakus piemaisījumiem, kaitēkļu un slimību nebojātas, bez

mehāniskiem bojājumiem. [MK not.663. no 18.08.2008. V. pielikums, 2.p.]

Pr.p.k. Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

10.1 Āboli Saldi un saldskābi,
gatavi tūlītējai
lietošanai svaigā
veidā, sulīgi, bez
bojājumiem

5-15 kg
sverami

kg 90 720 135 0 90 440 360 1835

10.2 Bumbieri Saldi, sulīgi vai
miltaini sulīgi, gatavi
tūlītējai lietošanai
svaigā veidā, bez
bojājumiem

5-15 kg
sverami

kg 90 270 135 0 0 220 60 775

Preču grupa nr.11. Eksotiskie svaigie augļi un ogas
Pr.p.k. Produkta

nosaukums
Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

11.1 Banāni Pārtikas, svaigi,
gatavi, dzeltenā krāsā,
bez pleķiem un
bojājuma pazīmēm

15-20 kg
sverami

kg 135 540 144 0 45 220 120 1204

11.2 Mandarīni Sulīgi, saldi, plānu
miziņu, viegli lobās,
maz sēkliņām, bez
bojājumiem

10-20 kg
sverami

kg 90 360 72 45 45 330 120 1062

11.3 Apelsīni Sulīgi, saldi, plānu
miziņu, viegli lobās,
maz sēkliņām, bez
bojājumiem

10-20 kg
sverami

kg 90 360 144 27 0 0 120 741



25

11.4 Kivi Svaigi, gatavi, bez
bojājumiem

1 – 20 kg
sverami

kg 45 27 72 36 0 55 60 295

11.5 Citroni Svaigi, sulīgi, bez
bojajumiem

1 – 20 kg
sverami

kg 0 27 0 0 0 22 0 49

11.6 Nektarīni Svaigi, sulīgi, bez
bojājumiem

1 – 20 kg
sverami

kg 0 90 108 0 0 220 60 478

III. Graudaugi, to produkti, maize un konditorija

Preču grupa nr.12. Graudi, putraimi, pārslas un milti
Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 4 mēnešiem
Pr.p.k. Produkta

nosaukums
Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

12.1 Kviešu
milti

A/l, no veseliem
graudiem, miltiem bez
nepiederošām smaržām,
smarža raksturīga
svaigiem graudu
produktiem, krāsa balta
vai ar zilganu toni,
irdeni, birstoši, sausi,
lipekļa saturs ne mazāk
kā 25%, mitrums ne
vairāk kā 15%, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama

1-2 kg kg 180 315 360 108 144 110 240 1457

12.2 Manna A/l, no kviešu
graudiem, bez
nepiederošām smaržām,
smarža raksturīga
svaigiem graudu
produktiem, krāsa balta
vai iedzeltena, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama,
irdens, birstošs, sauss

0.8-1.0 kg kg 90 90 27 28 27 55 120 427

12.3 Putraimi
(miežu)

A/l, krāsa raksturīga
attiecīgās krāsas graudu
putraimiem, smarža
raksturīga svaigiem

0.8-1.0 kg kg 45 45 0 36 0 55 120 301
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graudu produktiem bez
nepiederošām smaržām,
mitrums ne vairāk kā
14%, kaitēkļu invāzija
nav pieļaujama, birstoši,
sausi, veselo kodoliņu
saturs ne mazāk kā
99%, bez gružu
piemaisījuma

12.4 Grūbas A/l, no veseliem
graudiem, krāsa
raksturīga attiecīgās
krāsas graudu
putraimiem, smarža
raksturīga svaigiem
graudu produktiem bez
nepiederošām smaržām,
kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama, birstoši,
sausi, veselo kodoliņu
saturs ne mazāk kā
99%, bez gružu
piemaisījuma, vienāda
lieluma

0.8-1.0 kg kg 45 45 0 0 0 22 120 232

12.5 Auzu
pārslas

A/l, krāsa raksturīga
attiecīgās krāsas graudu
pārslām, smarža
raksturīga svaigiem
graudu produktiem bez
nepiederošām smaržām,
mitrums ne vairāk kā
12%, kaitēkļu invāzija
nav pieļaujama,
nenolobīto pārslu saturs
ne vairāk kā 0,5%,
gružu piemaisījums ne
vairāk kā 0,35% .
sausas

0.4-1.0  kg kg 45 45 18 54 45 55 120 382

12.6 Prosa A/l, smarža raksturīga
svaigiem graudu
produktiem bez
nepiederošām smaržām,
mitrums ne vairāk kā
12%, kaitēkļu invāzija
nav pieļaujama,
nenolobīto pārslu saturs

0.4-1.0 kg kg 0 54 0 0 0 0 60 114
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ne vairāk kā 0,5%,
gružu piemaisījums ne
vairāk kā 0,35% . Sausa

12.7 Kukūrūzas
putraimi

A/l, smarža raksturīga
svaigiem graudu
produktiem bez
nepiederošām smaržām,
mitrums ne vairāk kā
12%, kaitēkļu invāzija
nav pieļaujama,
nenolobīto pārslu saturs
ne vairāk kā 0,5%,
gružu piemaisījums ne
vairāk kā 0,35% .
sausas

0.4-1.0  kg kg 0 45 0 0 0 22 120 187

12.8 Griķi A/l, smarža raksturīga
svaigiem graudu
produktiem bez
nepiederošām smaržām,
mitrums ne vairāk kā
12%, kaitēkļu invāzija
nav pieļaujama,
nenolobīto pārslu saturs
ne vairāk kā 0,5%,
gružu piemaisījums ne
vairāk kā 0,35% . Sausa

0.4-1.0 kg kg 90 54 27 32 18 55 180 496

12.9 4 graudu
pārslas

A/l, krāsa raksturīga
attiecīgās krāsas graudu
pārslām, smarža
raksturīga svaigiem
graudu produktiem bez
nepiederošām smaržām,
mitrums ne vairāk kā
12%, kaitēkļu invāzija
nav pieļaujama,
nenolobīto pārslu saturs
ne vairāk kā 0,5%,
gružu piemaisījums ne
vairāk kā 0,35% .
sausas

0.4-1.0  kg kg 0 45 0 0 0 55 60 151
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Preču grupa nr.13. Maizes izstrādājumi.

▫ Maizes ražošanā neizmanto pārtikas piedevas (maizes uzlabotājus, konservantus, skābuma regulētājus, krāsvielas). [MK not.663. no 18.08.2008. III.
pielikums, 3. nod. 27.p.]

▫ Kviešu maizes mīklu gatavo ar iejavu. [MK not.663. no 18.08.2008. III. pielikums, 3. nod. 28.p.]
▫ Iejavu pagatavo no miltiem, rauga, ūdens un raudzē. [MK not.663. no 18.08.2008. III. pielikums, 3. nod. 29.p.]
▫ Rudzu maizes mīklu gatavo ar plaucējumu un ieraugu. [MK not.663. no 18.08.2008. III. pielikums, 3. nod. 23.p.]

Pr.p.k. Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais
max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

13.1 Rudzu maize Mīkstuma mitrums ne
vairāk kā 50%, rupjie
rudzu milti aptuveni
60%, kviešu milti
aptuveni 40%,
mīkstuma skābums ne
vairāk kā 16 grādos,
klaipiņš var  būt
apkaisīts ar ķimenītēm,
ar plānu garoziņu, ar
vienmērīgu porainību,
griezta vienādās šķēlēs

0.4-1.0 kg kg 1620 720 0 225 0 440 240 3245

13.3 Saldskābā
maize

Griezta vienādās šķēlēs,
ar vienmērīgu
porainību, ar plānu
garoziņu, rupjie rudzu
milti aptuveni 60%,
kviešu milti aptuveni
40%

0.4-1.0 kg kg 0 594 126 54 360 88 0 1222

13.4 Kviešu
baltmaize

A/l kviešu milti ,
mīkstuma mitrums ne
vairāk kā 45%,
mīkstuma skābums ne
vairāk kā 4 grādos,
griezta vienmērīgās
šķēlēs, ar vienmērīgu
porainību, ar plānu,
nesadegušu garoziņu,

0.3-0.5 kg kg 180 702 108 72 45 275 500 1882
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klaipiņš ar rieviņām
13.4 Sēkliņu maize Mīkstuma mitrums ne

vairāk kā 45%,
mīkstuma skābums ne
vairāk kā 4 grādos,
griezta vienmērīgās
šķēlēs, ar vienmērīgu
porainību, ar plānu,
nesadegušu garoziņu,
dažadām sēkliņām

0.3-0.5 kg kg 0 36 0 0 0 110 0 146

IV. Bakalejas preces
▫ Konservēto, skābēto, marinēto un žāvēto dārzeņu, dārzeņu zupu un zaļo zirnīšu ražošanā neizmanto konservantus un krāsvielas. [MK not.663. no

18.08.2008. IV. pielikums, 7.p.]
▫ Dārzeņu marinādes ražo, lietojot etiķa esenci. Citus konservantus neizmanto. [MK not.663. no 18.08.2008. IV. pielikums, 8.p.]
▫ Skābēto dārzeņu ražošanā neizmanto konservantus un krāsvielas saskaņā ar izrietošo prasību no [MK not.663. no 18.08.2008. IV. Pielikums, 7.p.]
▫ Augļu un ogu sulu, nektāru ražošanā aizliegts izmantot konservantus un krāsvielas. [MK not.663. no 18.08.2008. V. pielikums, 3.p.]

Nedrīkst saturēt ĢMO – ģenētiski modificētos organismus

Preču grupa nr.14. Bakalejas preces.
Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 4 mēnešiem

Pr.p.k. Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Mērvienība,
saskaņā ar

kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max

apjoms
9  mēn
Aglonas
vidusskola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Aglonas
internātvidus
skola

Plānotais
max
apjoms
9  mēn
Priežmalas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
9 mēn
Grāveru
pamatskola

Plānotais
max
Apjoms
9 mēn
Šķeltovas
pamatskola

Plānotais
max
apjoms
11 mēn
Aglonas PII

Plānotais max
apjoms
12 mēn

BSAC
“Somerseta”

Plānotais
max
apjoms
KOPĀ

14.1 Pupiņas Kaltētas, veselas,  sausas,
vienāda lieluma, vienāda
gatavības pakāpe, baltas,
maziņas, bez gružu
piemaisījumiem, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama,

0.5-1.0 kg kg 90 36 18 36 9 22 120 331

14.2 Zirņi zupas
( šķeltie)

Kaltēti, sausi, zeltainu
nokrāsu, vienādas
gatavības pakāpe, bez
piemaisījumiem, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama,

0.5-1.0 kg kg 90 72 45 27 18 22 120 394

14.3 Rīsi A/l, tīri, vienāda lieluma, 0.8-1.0 kg kg 90 54 18 72 45 0 60 339
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gargraudu sijāti, veseli, sausi,
kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama,

14.4 Rīsi
apstrādāti ar
tvaiku

A/l, ar tvaiku apstrādāti,
tīri, vienāda lieluma,
sijāti, veseli, sausi,
kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama,

0.8-1.0 kg kg 180 45 36 72 0 55 120 508

14.5 Makaroni A/l, bez piedevām, bez
krāsvielām, radziņi,
spirāles, nūdeles  vidēja
lieluma, paredzēti zupu un
arī otro ēdienu
gatavošanai, sacepumu
cepšanai, vārīšanās laiks
8-15min.

0.5-5.0 kg kg 180 270 180 135 90 110 240 1205

14.6 Kartupeļu
ciete

Baltā krāsā pulveris,
saberžot ir cietei
raksturīga gurkstoša
skaņa, cietei raksturīgu
smaržu, bez blakus
smaržām, citu cietes veidu
piemaisījumi nav atļauti.

0.4-0.5 kg kg 90 18 4 7 3 55 36 213

14.7 Cukurs Balts, sauss, birstošs 1-10 kg kg 360 765 360 135 180 220 240 2260
14.8 Sāls Pārtikas, rupjā, galda, bez

joda
1.0 kg kg 135 108 90 90 54 33 120 630

14.9 Soda Dzeramā, fasēta 0.200 kg kg 0 9 4.5 0 0 22 0 35,5
14.12 Skābētie

kāposti
Smalki sašķērēti,
kraukšķīgi, vienmērīgu
skābumiņu, ( var būt ar
ķimenēm un burkānu
skaidiņām), bez
konservantiem

Pārtikas,
fasējumā
līdz 5 kg

kg 270 135 90 90 0 88 60 733

14.13 Marinēti
kāposti

Smalki sašķērēti,
kraukšķīgi, vienmērīgu
skābumiņu, ( var būt ar
ķimenēm un burkānu
skaidiņām), bez
konservantiem

Pārtikas,
fasējumā
līdz 5 kg

kg 0 36 0 0 0 33 60 129

14.14 Sulas
(dažādas
augļu un
ogu)

50-80%, saldas,
saldskābas, termiski
apstrādātas, patogēnie
mikroorganismi un zarnu
grupas baktērijas nav
pieļaujamas, pelējumu

1-3 l l 0 18 180 0 27 220 360 805
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sēnīte un raugu šūnas
sulai nav pieļaujamas

14.15 Ievārījums Augļu  saturs 40-60 %,
pasterizēts, patogēnie
mikroorganismi un zarnu
grupas baktērijas nav
pieļaujamas, pelējumu
sēnīte un raugu šūnas
pasterizētiem
ievārījumiem nav
pieļaujamas, ar
samazinātu kaloriju
daudzumu, salds, ar
ogām, viendabīgu
konsistenci

Spainīši 1 -
10 kg

kg 45 90 72 0 18 88 120 433

14.16 Žāvētas
aprikozes

Bez kauliņiem,
nepārkaltētas, vienmērīga
lieluma, nesaspiestas,
kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama

0,5- 1.0 kg kg 18 18 0 18 27 33 48 162

14.17 Žāvētas
plūmes

Bez kauliņiem,
nepārkaltētas, vienmērīga
lieluma, nesaspiestas,
kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama

0,5-1.0 kg kg 0 18 0 0 27 33 48 126

14.18 Rozīnes Bez kauliņiem, gaišās,
nepārkaltētas, vienmērīga
lieluma, nesaspiestas,
kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama

0,5- 1.0 kg kg 0 18 9 18 0 33 0 78

14.19 Rozīnes Bez kauliņiem,
nepārkaltētas, vienmērīga
lieluma, nesaspiestas,
kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama

0,5- 1.0 kg kg 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5

14.20 Gurķi
marinēti

Marinēti, negriezti, veseli
gurķi 9-12 cm, burkā
gurķi ne mazāk kā 50%

3 l burkas
(vidēji 1,5
kg neto)

kg 180 135 45 0 27 55 180 622

14.21 Kukurūza
konservēta

Vienmērīgi pec izmēra un
gatavības pakāpes,
saldena, dzidru marinādi,
bez nosēdumiem un
piemaisījumiem

0.4 – 0.8 kg
konservēta,
fasēta

kg 180 18 0 0 0 110 24 332

14.22 Zirnīši
konservēti

Vienmērīgi pec izmēra un
gatavības pakāpes,

0.4 – 0.8 kg
konservēti,

kg 180 108 36 72 18 110 36 470
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saldena, dzidru marinādi,
bez nosēdumiem un
piemaisījumiem

fasēta

14.23 bietes
konservētas

Saldensa, dzidru
marinādi, bez
nosēdumiem un
piemaisījumiem

0.4 – 1,0 kg
konservēti,
fasēta

kg 0 72 0 0 0 0 120 192

14.24 Eļļa Produkta pamatsastāvs –
augu eļļa 100%, kas
nesatur soju, rafinēta,
caurspīdīgs šķidrums,
krāsa dzintaru dzeltena,
smarža, garša raksturīga
produktiem, bez
nevēlamām blakus
smaržām un piegaršām,
nešķīstošie piemaisījumi
ne vairāk kā 0,05%,
pielietojama cepšanai un
salātu gatavošanai

0.9- 3.0 kg l 270 180 135 135 135 165 240 1260

14.25 Olīveļļa caurspīdīgs šķidrums,
smarža, garša raksturīga
produktiem, bez
nevēlamām blakus
smaržām un piegaršām,
nešķīstošie piemaisījumi
ne vairāk kā 0,05%,
pielietojama cepšanai un
salātu gatavošanai

0.9-3.0 kg l 45 18 0 0 0 0 24 87

14.26 Lauru lapas Sausas, kaltētas, veselas
lapas,

0.005-0.1
kg

kg 3 3 0,5 0 0,5 2,2 0 9,2

14.27 Raugs Maizes raugs, svaigs,
izteikti svaiga rauga
smarža

0.1-0.1 kg kg 0 18 90 3 4 110 0 225

14.28 Garšvielu
maisījums

Sauss, birstošs, smalki
samalts, ar dārzeņu un
zaļumu piedevām, bez
sāls

1.0-5.0 kg kg 27 9 3 27 0 3 0 69

14.29 Vanilīna
cukurs

Sauss, birstošs, smalki
samalts, ar izteiktu
vanilīna specifisko
smaržu

0.02-0.03
kg

kg 9 4,5 4,5 1 4,5 11 0 34,5

14.30 Pipari
melnie
graudos

Smalki vienmērīgi  malti,
sausi, birstoši,

0.01-0.5 kg kg 0 4,5 0 0 0 2 12 18,5
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14.31 Pipari
melnie,
malti

Smalki vienmērīgi  malti,
sausi, birstoši,

0.015-0.03
kg

kg 9 4,5 1 0 3 2 0 19,5

14.32 Ķimenes Sausas, birstošas 0.015-0.1kg kg 4,5 4,5 0 0 0 5,5 0 14,5
14.33 Želatīns Sauss, birstošs pārtikas

želatīns, gaiši brūnganā
krāsā, bez svešām
smarzām

0.02 – 0.1
kg

kg 9 4,5 0 0 0 11 0 24,5

14.34 Sinepes Konservētas 190 g
fasējumā

gb 45 27 0 0 0 0 0 72

14.35 Citronskābe Fasējumā 0.01-0.03
kg

kg 18 4,5 3 2 1 4,5 0 33

14.36 Galda etiķis Fasējumā 0.5 l l 0 9 0 0 0 55 0 64
14.37 Tomātu

mērce
Izgatavota no tomātu
pastas (25-30 %),
klasiskā, bez piedevām,
vienmērīgu konsistenci,
paredzēts pievienot
otrajiem ēdieniem un
zupām

0.4 –1,0 kg kg 90 54 45 36 72 55 24 376

14.38 Majonēze Oriģinālā, ar nedaudz
dzeltenīgu nokrāsu,
vienmērīgu konsistenci,
paredzēta salātu
pagatavošanai

0.4-1,0 kg kg 180 72 45 27 18 11 0 353

14.39 Tēja Melnā, beramā,
sasmalcināta, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama,

50 -100 g
fasējums

kg 2 2 2 1 1 1 1 10

14.40 Tēja Dažādu ziedu, lapu,
ārstniecības augu,
sasmalcināta, kaltēta,
sausa, tējas filtra papīra
iepakojumā ar vai bez
diedziņa, 1 pac. (maisiņa)
svars 1.5 gr, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama,

25 – 100 gb
iepakojumā

Tējas
maisiņu gb

1000 1000 600 400 500 600 400 4500

14.41 Kafijas
aizstājējs

Miežu sastāvs 95%
cigoriņi 5%

0.3 kg kg 9 9 9 0 5 9 0 41

14.42 Kakao Pulveris, ar samazinātu
tauku saturu, sauss,
birstošs

0.1-0.3 kg kg 0 4,5 2 0 4,5 11 24 46
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3.pielikums

Konkursa ID Nr. AND/2013/11 nolikums

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

Aizpildot veidlapu, tās pozīcijas, kuras nepiedāvājiet, ir jāatstāj tukšas, tās neizdzēšot

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām nolikuma 2.5.punktā noteiktajām iepirkuma priekšmeta preču grupām vai par katru preču grupu atsevišķi .
**Ar piedāvātās preces identifikatoru saprot preces ražotāja vai piegādātāja preces tiešsaisti (linku) uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapas vietni, kurā apskatāma piedāvātā prece
un tās tehniskie parametri.
Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Vispārīgās obligātās prasības:
1. Atbilst ES un Latvijas Republikas tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un apriti.
2. Produkta sastāvā nedrīkst būt šādas krāsvielas: E102, E104, E110, E124, E120, E122, E127, E129, E131, E132, E133, E142, E151, E155  un saldinātāji: E950, E951, E952, E954

3. Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā. Priekšroka tiks dota tiem pretendentiem, kam ir videi “draudzīgs” iepakojums,
zaļās karotītes zīme, kā arī iespēja atgriezt taru (kastes, burkas, spaiņi).
4. Nesatur ģenētiski modificētus organismus un nav ražota no ģenētiski modificētiem organismiem

Daļas Nr.

Pozīcijas Nr. Produkta
nosaukums

Tehniskās
prasības

Iepakojuma
veids un
tilpums

Iepakojuma
mērvienība

Ražotājs Izcelsmes
valsts

Piedāvātās
preces
nosaukums,
fasējums,
iepakojums,
raksturojums

Vienību skaits
oriģināliepakojumā

Identifikators
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4. Pielikums
Konkursa ID Nr. AND/2013/11 nolikums

Finanšu piedāvājuma veidlapa.
No sezonas svārstībām neatkarīgiem pārtikas produktiem. Preču grupas nr.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 12; 13; 14.

Kopā - Ls

Svaigajiem augu izcelsmes produktiem, sezonas produktiem.
Preču grupa Nr.  8; 9; 10; 11.

Nr.
p.k.

Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības Iepakojuma
veids un
tilpums

Iepirkuma
mērvienība

Plānotais
max.

apjoms

Piedāvātā vienības max cena
Ls ( bez PVN )
perioda ietvaros

Piedāvātā
vienas

vienības
vidējā cena

gadā Ls (bez
PVN)

Summa par
plānoto
apjomu

Ls (bez PVN)Janvār
is -

februā
ris

Marts
- maijs

Jūnijs
-

august
s

Kopā - Ls
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Pretendents ir tiesīgs norādīt piedāvātās preces vienas vienības (iepirkuma mērvienības) cenu latos bez PVN ar divām zīmēm aiz
komata.

Nr.
p.k.

Produkta nosaukums Tehniskās prasības Iepakojuma veids
un tilpums

Iepirkuma
mērvienība

Plānotais max.
apjoms

Piedāvātā vienas
vienības max

cena Ls
(bez PVN)

Summa par
plānoto apjomu
Ls ( bez PVN)
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5. Pielikums
Konkursa ID Nr. AND/2013/11 nolikums

Nepieciešamo dokumentu tabula

Dokumenti, kurus pretendenti iesniedz atbilstoši izvirzītajām prasībām (Nolikuma 5.1.16. punkts) ņemot vērā iepirkuma priekšmeta daļu uz kuru
pretendents piesakās.

Produkts - piegādātājs Dokuments
Reģistrācija vai
atzīšana PVD

Citi papildus nepieciešamie
dokumenti

Normatīvais akts
MK – Ministru kabineta noteikumi
R – regula
PAUL – pārtikas aprites uzraudzības
likums

Svaigi augļi un dārzeņi –
ražotājs / audzētājs

Reģistrācija Kartupeļu audzētājiem – papildus
reģistrācija VAAD

PAUL, 5.pants 3.daļa

Piens un piena produkti –
ražotājs / pārstrādes uzņēmums

Atzīšana - PAUL, 5.pants 1., 2.daļa
R 852, R 853

Olas - ražotājs Atzīšana PAUL, 5.pants 1., 2.daļa
R 852, R 853

Olas - ražotājs nelielos
daudzumos

- Realizācijas atļauja MK 665, 1., 7.punkts

Gaļas un gaļas produkti –
ražotājs / pārstrādātājs

Atzīšana PAUL, 5.pants 1., 2.daļa
R 852, R 853

Z/S, kas grib piedāvāt savā
saimniecībā audzētu lopu gaļu

- - Z/S jābūt reģistrētai
Lauksaimniecības datu centrā
- Apliecinājums, ka lops kauts atzītā
kautuvē

PAUL, 5.pants 1., 2.daļa
R 853

Jaukto produktu ražotājs, kurš
izmantojis ražošanas procesā
svaigu gaļu un/vai zivis

Atzīšana PAUL 5.pants, 1., 2.daļa
R 852, R 853

Augu izcelsmes produktu
(piem., augļu un dārzeņu
izstrādājumi, maize,
konditoreja, eļļa, saldumi,
bakalejas preces u.tml.) un

Reģistrācija vai atzīšana PAUL 5.pants 3.daļa
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dzērienu ražotājs
Augu izcelsmes produktu un
dzērienu mājražotājs

Reģistrācija

Dzīvnieku izcelsmes produkti,
kam nepieciešams noteikts
temperatūras režīms -
vairumtirgotājs, noliktava,
saldētava

Atzīšana PAUL, 5.pants 1., 2.daļa
R 852, R 853

Citi produkti, izņemot
dzīvnieku izcelsmes produktus,
kam nepieciešams noteikts
temperatūras režīms –
vairumtirgotājs, noliktava

Reģistrācija PAUL, 5.pants 3.daļa
R 852
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6. Pielikums
Konkursa ID Nr. AND/2013/11 nolikums

PROJEKTS

PIEGĀDES LĪGUMS  Nr. ______

Aglona 2013.gada _________

Aglonas novada dome, reģ. Nr. 90000065754, adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas
novads, LV – 5304, tā priekšsēdētājas Helēnas Streiķes personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata,
turpmāk - PIRCĒJS no vienas puses, un ____________________ ______________, kas reģistrēta
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru
_______________, tās _________________________________ personā, kurš
rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – PĀRDEVĒJS no otras Puses, abi kopā  saukti Puses un katrs
atsevišķi  Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – tekstā Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā  ___________________ saskaņā ar

tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu (3. Un 4. pielikums) Līguma pielikumā.

2. PRECES CENA, DAUDZUMS UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA
2.1. Vienas PRECES cena noteikta saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājumu un tās piegādes

uzskaitījums un apjoms uzrādīts atbilstoši tehniskai specifikācijai.
2.2. Cena par PRECES 1 (vienu) vienību ir norādīta finanšu piedāvājumā (4. pielikums) Šajā cenā ir

iekļauta PRECES vērtība, iepakojuma, piegādes un izkraušanas izmaksas, visi valsts un
pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar PRECI un tās piegādi.

2.3. Līguma kopējā summa par plānoto PRECES piegādes apjomu sastāda Ls ______
(_________summa vārdiem)  bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 21% (divdesmit viena
procenta). Līguma kopējā summa ar PVN 21% sastāda Ls __________
(_______________summa vārdiem), tajā skaitā PVN 21% - Ls ________
(___________summa vārdiem).

2.4. Līguma kopējo summu sastāda visu PREČU, kas piegādātas un pieņemtas, pamatojoties uz
Līgumu, kopējā cenu summa.

3. PUŠU PIENĀKUMI
3.1. PĀRDEVĒJS:
3.1.1. piegādā un nodrošina PRECES atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Līguma

noteikumiem, kā arī ar likumiem un citiem tiesību aktiem noteiktiem un vispāratzītiem
kvalitātes standartiem;

3.1.2. PĀRDEVĒJS nodrošina PRECES piegādi tās ražotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina
pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;

3.1.3. Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiks nodrošināta Preces piegāde, jāatbilst valstī noteikto
normatīvo aktu prasībām, un ir jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtai atļaujai
pārtikas pārvadāšanai ar tiem;

3.1.4. PRECES marķējumā sniegtajai informācijai jābūt labi redzamai un saprotamai, tai objektīvi
jāatspoguļo PRECES drošums vai nekaitīgums un kvalitāte. Marķējumā sniegtā informācija
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nedrīkst piedēvēt PRECEI īpašības, kādas tai nepiemīt, kā arī maldināt pircēju, ka PRECEI
piemīt kādas specifiskas īpašības, ja tādas īpašības piemīt visām attiecīgā veida PRECĒM;

3.1.5. PRECES marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt
skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi;

3.1.6. Uz PRECES iepakojuma marķējumā norāda šādu informāciju:
3.1.6.1. PRECES nosaukumu un tās sastāvdaļas;
3.1.6.2. neto masu;
3.1.6.3. PRECES realizācijas termiņu, kā arī, īpašus PRECES uzglabāšanas vai lietošanas

noteikumus, ja nepieciešams ievērot šādus noteikumus, lai nodrošinātu PRECES pareizu
lietošanu;

3.1.6.4. Eiropas Savienībā reģistrēta ražotāja, iepakotāja, vai importētāja nosaukumu un
adresi;

3.1.6.5. ziņas par PRECES izcelsmes vietu, ja šādas informācijas trūkuma dēļ PIRCĒJAM var
rasties maldinošs priekšstats par Preces izcelsmes vietu; informācijai jābūt valsts valodā.

3.1.7. ja PĀRDEVĒJS piegādājis nekvalitatīvu PRECI, tad tas uz sava rēķina apmaina PRECI pret
jaunu, kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā;

3.1.8. no PĀRDEVĒJA puses atbildīgais par līguma izpildi: _______________
_________________,tālr.___________________.

3.2. PIRCĒJS:
3.2.1. pieņem Līguma prasībām atbilstošu PRECI un veic apmaksu;
3.2.2. no PIRCĒJA puses atbildīgā amatpersona ______________, tālrunis: ______.

4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA UN RISKA PĀREJA
4.1.PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM PRECI atsevišķās piegādes partijās ar savu transportu uz

piegādātāja rēķina – un veic PRECES izkraušanu.
4.2.PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM PRECI pa partijām PIRCĒJA piedāvājumā norādīto dienu

laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
4.3.PĀRDEVĒJS iepriekš mutiski saskaņo ar Līguma 3.2.2. punktā norādīto PIRCĒJA iegādes

atbildīgo amatpersonu konkrētu piegādes laiku.
4.4.PRECI nodod un pieņem Pušu pārstāvjiem parakstot Preču pavadzīmi. PRECE uzskatāma par

piegādātu ar Preču pavadzīmes abpusēju parakstīšanas brīdi.
4.5.PIRCĒJAM ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt PRECI, nepieņemt to un neparakstīt

PREČU pavadzīmi, ja PRECE nav kvalitatīva vai neatbilst PRECES Tehniskajai
specifikācijai, iesniedzot PĀRDEVĒJAM rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā
PĀRDEVĒJAM ir pienākums piegādāt PRECI atbilstoši Līguma noteikumiem un pildīt
uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir nokavēts.

4.6.PĀRDEVĒJS nes pilnu materiālo atbildību par PRECES nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz
PREČU pavadzīmes abpusējam parakstīšanas brīdim.

4.7.Par Līguma prasībām neatbilstošo PRECI PIRCĒJS rakstveidā paziņo PĀRDEVĒJAM 1
(vienas) dienas laikā pēc fakta konstatēšanas, uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt divpusēju aktu
par konstatētajām neatbilstībām. PĀRDEVĒJAM pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties
jāierodas PIRCĒJA PRECES piegādes vietā. PĀRDEVĒJA neierašanās gadījumā PIRCĒJAM
ir tiesības sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās, pieaicinot neieinteresētu personu.

4.8.PĀRDEVĒJAM jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā PRECE pret kvalitatīvu un Līguma
prasībām atbilstošu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma 4.7. punktā minētā akta
sastādīšanas brīža.

5. KVALITATĪVA UN LĪGUMA PRASĪBĀM ATBILSTOŠA PRECE
5.1.PRECES kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos

aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.
5.2.Ar Līguma prasībām atbilstošu PRECI šī Līguma ietvaros saprotama PRECE, kas atbilst

Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai, finanšu piedāvājumam
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(3. un 4. pielikums).

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1.Norēķināšanās par PRECI tiek veikta LVL (Latvijas valsts latos) ar pārskaitījumu

PĀRDEVĒJA norādītajā norēķinu bankas kontā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no PRECES
piegādes dienas pēc PĀRDEVĒJA iesniegta un PIRCĒJA akceptēta preču pavadzīmes
saņemšanas.

6.2.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu par PRECI
PĀRDEVĒJA kontā.

6.3.Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti ar
naudas pārskaitījumiem.

6.4.Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša PRECE, par ko Līgumā
noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par PRECI notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu
un atbilstošu Līguma noteikumiem.

6.5.Izbeidzoties Līguma termiņam vai pārtraucot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un
apstiprina savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā Puses fiksē katras Puses izpildītās un
neizpildītās saistības.

7. REALIZĀCIJAS TERMIŅŠ
7.1. PĀRDEVĒJS norāda PRECEI atbilstošu realizācijas termiņu, kas ir ne mazāks kā norādīts

Līguma pielikumā (tehniskā specifikācija) no PRECES piegādes brīža: pavadzīmes abpusējas
parakstīšanas dienas. Šajā termiņā PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PRECE saglabā pienācīgu
kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības.

7.2. PĀRDEVĒJAM nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo PRECI, ja tā zaudējusi kvalitāti,
PIRCĒJS nav ievērojis PRECES uzglabāšanas un lietošanas noteikumus.

7.3. PRECE neatbilst Līguma noteikumiem, ja par PRECI sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga
vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār, vai arī tas rada vai var radīt
apdraudējumu PIRCĒJA mantai.

8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
8.1. Ja PĀRDEVĒJS nepiegādā PRECI Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā PIRCĒJAM

līgumsodu 1% (viena procentu) apmērā no nepiegādātās PRECES summas par katru nokavēto
dienu, pamatojoties uz PIRCĒJA piestādīto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību
izpildes.

8.2. Ja PĀRDEVĒJS ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to
Līguma 4.8. punkta noteiktajā kārtībā, tas maksā PIRCĒJAM līgumsodu 1% (viena procenta)
apmērā no Līguma prasībām neatbilstošās Preces summas un atlīdzina visus radušos
zaudējumus. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

8.3. Ja PIRCĒJS neveic samaksu līgumā noteiktajā termiņā, tad tas maksā kavējuma procentus 1%
(viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, 10
(desmit) darba dienu laikā no PĀRDEVĒJA rakstveida pieprasījuma iesniegšanas dienas.

8.4. PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās
summas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes.

8.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 10.3.1. vai 10.3.2. vai 10.4. punktiem vainīgā Puse
maksā Līgumā noteikto līgumsodu.

8.6. Pēc PIRCĒJA vai PĀRDEVĒJA rakstveida pieprasījuma PĀRDEVĒJS vai PIRCĒJS atlīdzina
pilnā apmērā visus zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām, kas
radušies PĀRDEVĒJA vai PIRCĒJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.

8.7. PIRCĒJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par piegādāto
PRECI tādā apmērā, kāda ir Līguma 8.1. un 8.2. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā
līgumsoda summa.
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9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi

iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja Puse par
šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu
rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts
attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši līguma
izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

9.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības
izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no pusēm pilnīgi neatkarīgi
radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

9.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai,
nav bijis iespējams novērst.

9.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,
katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5
(piecas) darba dienas iepriekš.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas
Latvijas Republikas tiesā.

10.2. Puses var lauzt Līgumu, savstarpēji rakstveidā vienojoties, pirms Līguma darbības termiņa
beigām.

10.3. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma:
10.3.1. ja PĀRDEVĒJS kavē PRECES piegādes termiņu vairāk kā divas reizes;
10.3.2. ja PĀRDEVĒJS ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI un nav to apmainījis

Līguma 4.8. punktā noteiktā kārtībā;
10.3.3. ja PĀRDEVĒJS ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI vairāk kā divas

reizes.
10.3.4. pamatojoties uz finanšu līdzekļu nepiešķiršanu, sakarā ar ekonomisko situāciju valstī.
10.3.5. ja Līgums tiek lauzts 10.3.2. un 10.3.3. punktā noteiktajos gadījumos tad PĀRDEVĒJS

samaksā PIRCĒJAM līgumsodu 15 % apmērā no atlikušās līguma summas to pārskaitot
PIRCĒJA Kontā 10 dienu laikā no līguma laušanas brīža.

10.4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIRCĒJA piekrišanas, ja
PIRCĒJS neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 10.3.1., 10.3.2., 10.3.3. vai 10.4. punktiem Līgums
uzskatāms par izbeigtu 6. (sestajā) dienā pēc PIRCĒJA vai PĀRDEVĒJA paziņojuma par
atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

11. LĪGUMA TERMIŅŠ, IZMAIŅAS LĪGUMĀ
11.1. Līgums stājas spēkā ar abu tā eksemplāru parakstīšanu un ir spēkā 12 (divpadsmit ) mēnešus.
11.2. PRECES piegādes termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanas brīža līdz

brīdim, kad Līguma 4. punktā paredzētajā kārtībā saskaņots un akceptēts Preču pavadzīme tiek
iesniegts PIRCĒJAM.

11.3.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras
līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma
neatņemamām sastāvdaļām.

11.4. Līgumcena var tikt mainīta +/- 15 % apmērā,  ja tiek mainīta nodokļu likumdošana vai
notiek izmaiņas citos normatīvajos aktos, bet ne vairāk kā vienu reizi līguma darbības
laikā, iepriekš par to rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju .

11.5.Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, Pircējs ir tiesīgs vienpusējā
kārtā lauzt šo līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 dienas iepriekš.
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11.6. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no tām savstarpējām finansiālām un citām saistībām,
kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušās nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.

12. CITI NOTEIKUMI
12.1. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā
un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir
spēkā no to parakstīšanas brīža, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļa.

12.3. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu
izmaiņām.

12.4. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu ir
jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām adresēm.

12.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām, tajā skaitā Līguma pamata teksts uz
__ (______) lapām, 4. Līguma pielikums (finanšu piedāvājums) uz __ (_____) lapas, 2 (divos)
eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA un otrs pie
PĀRDEVĒJA.

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PIRCĒJS: PĀRDEVĒJS:

_______________________

_______________________
Juridiskā adrese:
Reģ. Nr.
Tālrunis: / fakss: e-pasts:
Banka:
Kods:
Konts:

Priekšsēdētājs__________

2013. gada  „ ___’’ . _____________

Juridiskā adrese:
Reģ. Nr.
Tālrunis: / fakss: e-pasts:
Banka:
Kods:
Konts:

Valdes priekšsēdētājs__________

2013. gada  „ ___’’ . _____________


