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1.

Pasūtītājs

Apes novada dome, reă. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa:
www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158
e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Pasūtītājs veic iepirkumu Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām
Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un 28.10.2014.
MK noteikumiem Nr. 673 „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un
piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un
ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiĦas
kārtība

Atklāts konkurss

Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju
iepirkuma procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt
Interneta mājas lapā http://www.apesnovads.lv sadaĜā - Publiskie
iepirkumi.
Nolikumu var saĦemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces
„Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā, Apes novadā - darba dienās
iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv

3.

Iepirkuma
priekšmets

Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/1 )
Piegādes adrese: „Internātskola”, Gaujienas ciems, Gaujienas pagasts, Apes
novads, LV-4339
CVP kods: 15000000-8
Pretendenta piedāvājumam jāatbilst „Tehniskā specifikācija” (Pielikums Nr.1 )
minētajiem nosacījumiem.
Iepirkums paredz:
Kvalitatīvu un nekaitīgu pārtikas produktu, normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām atbilstošas pārtikas produktu piegāde internātpamatskolas bērnu
ēdināšanai saskaĦā ar Tehnisko specifikāciju:
(pielikums Nr. 1)
 iepirkuma priekšmets ir sadalīts daĜās;
 par katru iepirkuma daĜu ir jāiesniedz atsevišės piedāvājums;
 pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta
daĜas atsevišėām pozīcijām
 pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daĜām,
iesniedzot piedāvājumus par konkrēto daĜu/daĜām, pretendentam ir jāiesniedz
piedāvājums par visām precēm, kuras norādītas attiecīgās daĜas tehniskajā
specifikācijā;
 vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko piedāvājumu
varianti.

4.

Līguma izpildes
laiks

Līdz 2016. gada 31. maijam

5.

5.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit)
dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiĦa.

Piedāvājuma
derīguma
termiĦš

5.2. Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiĦā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. Ja
Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, par to rakstiski
paziĦo Pasūtītājam.
6.

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

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2015.gada 23.februāris plkst. 14.00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
sūtot pa pastu: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337.
Jebkuri piedāvājumi, kurus pasūtītājs saĦems pēc noteiktā termiĦa, netiks
izskatīti.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Apes novada domē (1. stāva zālē),
Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā 2015. gada 23.februāris plkst. 14.00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē drīkst piedalīties jebkura ieinteresētā persona.
Ja Pretendents pieprasa, 3 (triju) darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas
sanāksmes komisija izsniedz pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
protokola norakstu.

7.

Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
Prasības

7.1.

Iesniedzamie dokumenti
Pretendents iesniedz :
Pretendents ir fiziska vai juridiska 1)Pielikumu Nr.2
persona, vai šādu personu apvienība „Pretendenta pieteikuma veidlapa iepirkumam”
jebkurā to kombinācijā. Ir reăistrēts
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 2) Ārvalstī reăistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta,
tiesīgs veikt komercdarbību.
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) komercdarbību reăistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotu reăistrācijas apliecību kopijas, ja attiecīgās
valsts normatīvie tiesību akti paredz reăistrācijas dokumentu
izsniegšanu.
----------------------------------------PIL 391.panta 6. punkta un 7. punkta kārtībā Iepirkumu
komisija pārbauda informāciju par Latvijas Republikā
reăistrētu pretendentu, personālsabiedrības un visu
personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībniekiem
(ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība).
Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs, kura vārdā darbojas
iepirkumu komisija ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam, kuram būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziĦas, atĜaujas vai apliecības (oriăināli vai to apliecinātas
kopijas).

7.2.

Ja Pretendents ir personu apvienība,
tās dalībnieki slēdz savstarpēju
līgumu, ietverot informāciju par
personu, kas pārstāv apvienību

Noslēgtā Līguma kopija (ja attiecas)

iepirkuma procesā un par katra
dalībnieka līdzdalības apjomu
iepirkuma līguma izpildē.
(Ja personu apvienību atzīst par uzvarētāju, dalībnieku pienākums ir, pēc pasūtītāja pieprasījuma līdz līguma slēgšanai
izveidot personālsabiedrību. Šo pieprasījumu pasūtītājs paziĦo vienlaikus ar lēmumu par iepirkuma rezultātiem)
7.3.

Uz Pretendentu un tā
apakšuzĦēmējiem/partneriem (ja
piesaista) neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 391.pantā minētie
izslēgšanas nosacījumi.

Iepirkumu komisija pārbauda Ministru kabineta
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, kuram būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziĦas, ka uz pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daĜā
definētie izslēgšanas noteikumi.TermiĦš izziĦas iesniegšanai-10
(desmit) darbdienas.

Ārvalstī reăistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) ārvalstīs kompetentas institūcijas
izdotu izziĦu, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas šā
panta pirmajā daĜā definētie izslēgšanas noteikumi.TermiĦš
izziĦas iesniegšanai-10 (desmit) darbdienas
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Pretendentam (t.sk. katram
piegādātāju apvienības dalībniekam)
atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības
likuma prasībām ir tiesības piedalīties
pārtikas apritē kā tehniskajā
piedāvājumā iekĜauto pārtikas preču
ražotājam un/ vai izplatītājam
(prasība attiecas uz pretendentiem,
piegādātāju apvienības dalībniekiem,
kuru darbība pakĜauta Pārtikas
aprites uzraudzības likuma
prasībām).
Pretendenta rīcībā ir LR likumdošanai
atbilstošs tehniskais aprīkojums un
transporta līdzekĜi produktu
pārvadāšanai.
Pārtikas apritē iesaistītās pretendenta
nodarbinātās personas ievēro
normatīvajos aktos noteiktās higiēnas
prasības un tām ir normatīvajos aktos
noteiktā kvalifikācija.
Pretendents apĦemas veikt kvalitatīvu
preču piegādi, kas atbilst Pārtikas
aprites uzraudzības likumam un
citiem pārtikas apriti regulējošajiem
normatīvajiem aktiem un tajā skaitā:

Ietverts Pielikumā Nr. 2

Latvijā reăistrētajiem uzĦēmumiem Pielikumā Nr. 2 ietverto
informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu
bāzēs.
Ārvalstīs reăistrētajiem uzĦēmumiem jāiesniedz kompetentas
iestādes izsniegtas izziĦas.

Ietverts Pielikumā Nr. 2

Ietverts Pielikumā Nr. 2

Ietverts Pielikumā Nr. 2

7.7.1. MK noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
7.7.2. MK noteikumi Nr.610 „Higienas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēm” 511 punkta prasības.
7.7.3. MK noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marėēšanas noteikumi”
7.7.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas

piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas, izĦemot C daĜas II grupas pārtikas krāsvielas
7.8.

Pretendents nodrošina pasūtītājam
iespēju norēėināties par precēm
pēcapmaksā ar bezskaidras naudas
norēėinu (ar pārskaitījumu);

Ietverts Pielikumā Nr. 2

7.9.

Pretendents iepriekšējo divu
2013.,2014. gadu laikā ir sekmīgi
izpildījis vismaz 2 līgumus par tādu
pārtikas preču grupas piegādi, uz kuru
pretendents ir iesniedzis piedāvājumu.
Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs
piesaistīt apakšuzĦēmējus, šādā
gadījumā pretendents savā
piedāvājumā norāda visus tos
apakšuzĦēmējus, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no
kopējās iepirkuma līguma vērtības vai
lielāka, un katram šādam
apakšuzĦēmējam izpildei nododamo
pakalpojumu līguma daĜu.

Pielikums Nr. 3 „Pretendenta veikto piegāžu saraksts”

7.10.

Pielikums Nr. 4
Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem
partneriem un apakšuzĦēmējiem (ja attiecas)
ApakšuzĦēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību
piedalīties pakalpojumu sniegšanā – brīvā formā

7.11.

Aizpildīts finanšu tehniskais
piedāvājums
Piegādes izmaksas iekĜaujamas cenā
par vienību;
Sagatavojot finanšu tehnisko
piedāvājumu, Pretendentam ir
jāprognozē un jāaprēėina iespējamā
inflācija. Tirgus apstākĜu maiĦa vai
jebkuri citi apstākĜi nevar būt par
pamatu cenu paaugstināšanai;

7.12.
7.13

7.14.
7.15

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota
persona
Ja Pretendents ir fiziska persona un
būs ieguvis līguma slēgšanas
tiesības, līdz līguma slēgšanas brīdim
jāreăistrējas VID kā saimnieciskās
darbības veicējam.

Pielikums Nr. 5
Pielikums Nr. 6 „ Par videi draudzīga iepakojuma
apsaimniekošanu”
Ja Pretendents pats neaudzē vai neražo, bet piedāvā
produktus, kuri sertificēti atbilstoši nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas prasībām, bioloăiskās lauksaimniecības
prasībām, vai audzēti atbilstoši laukasainiecības produktu
integrētās audzēšanas prasībām,
saskaĦā
Ministru
kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461
„Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,
darbības, uzraudzības un kontroles kārtība, tad
Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību vai
sadarbības uzsākšanu ar ražotāju vai audzētāju, ja tiks
noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju.
Pilnvara (ja attiecas)
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 nodokĜa maksātāja reăistrācijas apliecības
kopiju, uzrādot oriăinālu.
Ārpus prasītā Pretendents var iesniegt jebkuru papildus informāciju, kuru uzskata par
nepieciešamu
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz:
7.15.1. visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti
dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzĦemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju,
kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk.
personālsabiedrību);
7.15.2. informācija par to, kādu iepirkuma daĜu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no
Piegādātājiem;
7.15.3. nolikuma 7.9. apakšpunktā norādīto pielikumu.

8.

CITA INFORMĀCIJA

8.1.

Nolikums, Tehniskā specifikācija satur pilnīgu informāciju piedāvājuma sagatavošanai un pakalpojuma
izpildei. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja izsniegtās dokumentācijas atbilstību, Pretendents iesniedz
informācijas pieprasījumu Nolikumā norādītajā kārtībā un termiĦos. Ja Iepirkuma komisija ir veikusi
izmaiĦas nolikumā un/vai tehniskajā specifikācijā, par to informējot noteiktajā kārtībā, bet Pretendents
nav ievērojis norādījumus, Pretendenta piedāvājums var tikt atzīts par neatbilstošu Nolikumam.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus iesniedzis rakstisku pieprasījumu par iepirkuma procedūras
dokumentos iekĜautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai
pretendentu atlasi, iepirkumu komisija to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiĦa. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Publisko iepirkumu
komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas visiem Pretendentiem, kas izĦēmuši tehniskos dokumentus
un papildus tiek publicētas Apes novada pašvaldības mājas lapā – www.apesnovads.lv sadaĜā
„publiskie iepirkumi”.
Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz tā atvēršanai Pasūtītajam un komisijai aizliegts sniegt
informāciju par citu piedāvājumu esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziĦošanai
pasūtītājam un komisijas locekĜiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus
otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai iesniedzot
personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai pusei
kalpo adresāta pārstāvja paraksts uz apliecinājuma par pasta sūtījuma saĦemšanu vai saĦēmēja
izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma nosūtīšanu pa
pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī e-pastā.
Katrs pretendents vai Pretendentu grupa var iesniegt tikai vienu piedāvājuma
variantu par daĜu. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām, vai visām
Prasības
daĜām.
piedāvājuma
noformēšanai un
8.1.Piedāvājumu iesniegšana
iesniegšanai
8.1.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorrakstā, latviešu valodā, aizlīmētā un
apzīmogotā aploksnē vai paketē.

8.2.

8.3.

8.4.

8.

8.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Apes novada domē, Stacijas ielā 2,
Apē Apes novadā, LV-4337, darba dienās no plkst. 0900 – 1200 un 1300- 1600, līdz
2015.gada 23. februārim pulksten 14.00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu,
sākot no dienas, kad paziĦojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā internetā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā
norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiĦam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc
šajā punktā minētā termiĦa, tiks neatvērts atdots, vai nosūtīts atpakaĜ iesniedzējam.
8.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām Pretendenti var iesniegt
grozījumus savos piedāvājumos attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”. Šajā
gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts datums un laiks, kad
Pretendents būs iesniedzis grozījumus savā piedāvājumā.
8.2.Piedāvājuma noformējums
8.2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (vai citā
iepakojumā), uz kuras jānorāda:
•

Pasūtītāja nosaukums: Apes novada domei;

•

Pasūtītāja adrese: Stacijas ielā 2, Apē Apes novads, LV-4337;

•

Piedāvājums atklātam konkursam atzīme “Pārtikas iepirkums izglītojamo
ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā ” Identifikācijas Nr.:Apes ND
2015 /1 . Neatvērt līdz 2015.gada 23. februārim plkst. 14.00”;

•

Pretendenta nosaukums un adrese, kontaktpersona un telefona numurs.

8.2.2. Ja aploksne nav aizzīmogota un marėēta saskaĦā ar šī nolikuma prasībām,
pasūtītājs nav atbildīgs par tās pirmstermiĦa atvēršanu.

8.2.3. Piedāvājums sastāv no divām daĜām:
•

„Pretendentu atlases dokumenti“ (kas sevī ietver pielikumu Nr.2 un šī
nolikuma 9.1. punktā minētos dokumentus) (jāiesniedz 1 oriăināls . Kopija
nav jāsniedz);

•

„Finanšu tehniskais piedāvājums“ (kas sevī ietver finanšu tehniskā
piedāvājuma formu pielikums Nr.5 (jāiesniedz 1 oriăināls. Kopija nav
jāsniedz).

•

Ja Pretendents iesniedz papildus dokumentus (Nolikuma 7.14. punktā
minētais)- iesniedz vienā eksemplārā dokumenta oriăinālus vai kopijas.

8.2.4. Katras piedāvājuma daĜas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) ar
attiecīgu uzrakstu, „Pretendentu atlases dokumenti” un „Finanšu piedāvājums”,
„Papildus dokumenti”. Visām dokumentu lapām jābūt numurētām un jāatbilst
katrai piedāvājuma daĜai pievienotajam satura rādītājam. Katras caurauklotās daĜas
dokumentu
aizmugurē jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, kā arī šīs
dokumentu paketes jāapstiprina ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu,
norādot paraksta atšifrējumu, amatu un uzliekot zīmogu. Visas piedāvājuma daĜas
jāievieto 8.2.1. punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā).
8.2.5. Uz piedāvājuma daĜu oriăināliem un to kopijām norāda attiecīgi
„ORIĂINĀLS”.
8.2.6. Piedāvājumā iekĜautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez
labojumiem, ja labojumi izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās personas
parakstu (paraksta atšifrējums, amats, datums, vietas) un zīmogu. Dokumentu
oriăināliem jābūt drukātiem vai rakstītiem ar neizdzēšamu tinti, un tos jāparaksta
personai vai personām, kuras ir pilnvarotas parakstīties pretendenta vārdā.
8.2.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem
piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu
valodā.
(pretendenta apliecinājums nozīmē: uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”,
pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta
atšifrējums; vietas nosaukums un datums; zīmoga nospiedums).
8.2.8. Pretendents iesniedz parakstītu un apzīmogotu piedāvājumu. Ja piedāvājumu
iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu
grupā.
8.2.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, vai personālsabiedrība,
piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu
grupu, vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
8.2.10. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt
Pretendenta apliecinātai ar uzrakstu „KOPIJA PAREIZA” un pārējiem
apliecinājuma rekvizītiem, kas norādīti 8.2.6.punktā.

8.2.11. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izĦemot gadījumu, ja piedāvājums tiek
iesniegts pēc nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas laika, ir pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaĜ Pretendentiem.
9.1. Pretendenta atlases dokumenti:
9.

Pretendentu
atlase,
piedāvājumu
atbilstības
pārbaude

9.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā. Pieteikumu paraksta
Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona (2.pielikums)
Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta
visas personas, kas iekĜautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv
personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu .

9.1.2. Komercreăistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reăistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotas reăistrācijas apliecības apliecināta kopija, ja Pretendenta
darbība reăistrēta ārvalstīs.
9.1.3. Pretendenta veikto piegāžu saraksts. Pielikums Nr. 3
9.1.4. Informācija par piesaistītajiem apakšuzĦēmējiem/partneriem (ja tādi tiek
piesaistīti) saskaĦā ar 4. pielikumu. ApakšuzĦēmēji iesniedz rakstisku
apliecinājumu par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā.
9.1.5. Noslēgta līguma kopija –ja attiecas (Ja Pretendents ir personu apvienība,
tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu, ietverot informāciju par personu, kas
pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par katra dalībnieka līdzdalības
apjomu iepirkuma līguma izpildē.)
9.1.6. Par šī nolikuma 7.1.,7.3.,7.4. punktiem iepirkumu komisijas iegūs
informāciju PIL 391.panta 6. punkta un 7. punkta kārtībā.
9.2. Pretendentam ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kurus tas uzskata par
svarīgiem savas darbības un preces kvalitātes apliecināšanai.
9.3. Finanšu tehniskais piedāvājums
9.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma

5. Pielikumam.

9.3.2. Cenas jānorāda euro. Cenā ir jāietver visi nodokĜi (izĦemot PVN).
9.3.3. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz
komata.
9.3.4.Nepieciešamības gadījumā komisija pārbaudīs preču paraugu atbilstību
pretendenta piedāvājumā norādītajam, kā arī Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
Preču paraugi iesniedzami divu darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas
pieprasījuma. Paraugu neiesniegšanas gadījumā vai prasībām neatbilstošu paraugu
iesniegšanas gadījumā, piedāvājums netiks vērtēts. Pēc pasūtītāja pieprasījuma
pretendentam jāiesniedz Preču paraugi vērtēšanai, kā arī dokumentāli pierādījumi
cenu pamatotībai

10.

Piedāvājuma
cena

9.3.5. Apliecinājums par videi draudzīgu iesaiĦojumu apsaimniekošanu
6. Pielikums
Katrā vienības cenā iekĜaujamas visas paredzamās ar konkrētās piegādes izpildi
saistītās izmaksas. Cenā jāietver visi nodokĜi, nodevas un maksājumus, kas ir
saistoši Pretendentam, izĦemot 21% PVN.
Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik
mainīta līguma darbības laikā izĦemot 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. Cenu izmaiĦas
pierādāmas ar Valsts statistikas komitejas izziĦu. Šajā minētajā gadījumā cenas var
tikt izmainītas, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.

11.

Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles kritēriji

.
Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Komisija vērtē:
11.1 Piedāvājumu atbilstību:
11.1.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību
Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma
prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik būtiska, ka varētu ietekmēt
iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.
11.1.2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā
pieprasītos dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem

nav iesniegts vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija
turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
11.1.3. Pretendenta atbilstību nolikuma 7.1. – 7.10. punktam noteiktajām
prasībām.
Ja neatbilst Nolikuma prasībām, piedāvājums tālāk netiek izskatīts.

11.2. Finanšu tehnisko piedāvājumu
11.2.1. Piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām.Komisja tālāk vērtēs tikai tos piedāvājumus, kuri atbildīs
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Ja komisija radīsies
neskaidrības par kādu no iesniegtajiem dokumentiem vai informācijas, tā
prasīs paskaidrojumus vai pierādījumus Pretendentam.
11.2.2. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav matemātiskās kĜūdas. Ja tās
tiek konstatētas, komisija labo kĜūdas un informē Pretendentu par kĜūdu
labojumu un piedāvājuma summu. Vērtējot piedāvājumu, komisija Ħem vērā
labojumus.
Par visiem aritmētisko kĜūdu labojumiem komisija triju darba dienu laikā
paziĦo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju
darbdienu laikā pēc paziĦojuma saĦemšanas paziĦo par savu piekrišanu
komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja Pretendents minētajā termiĦā nav
paziĦojis par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija
uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem. Ja Pretendents nepiekrīt
aritmētisko kĜūdu labojumiem, komisija pieĦem lēmumu par Pretendenta
izslēgšanu no turpmākās dalības konkursā.
11.2.3. Lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu
piedāvājumu, komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis
piedāvājumu ar viszemāko cenu, cenas pamatojumu - dokumentālus
pierādījumus cenu pamatotībai
Vajadzības gadījumā pieaicinās neatkarīgu ekspertu. Ja tiek konstatēta
nepamatoti lēta piedāvājuma cena, Pretendents tiek izslēgts no iepirkuma.
11.2.4.Nepieciešamības gadījumā komisija pārbaudīs preču paraugu
atbilstību pretendenta
piedāvājumā norādītajam, kā arī Pasūtītāja
noteiktajām prasībām. Preču paraugi iesniedzami divu darba dienu laikā pēc
iepirkuma komisijas pieprasījuma. Paraugu neiesniegšanas gadījumā vai
prasībām neatbilstošu paraugu iesniegšanas gadījumā, piedāvājums netiks
vērtēts.
11.3. Par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta piedāvājumu ar piedāvāto
zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kas nav
nepamatoti lēts.
11.4. Komisija pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā vai
uz izvēlēto Pretendentu/Pretendentiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma
39.1.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja komisijai pieejamās datu bāzēs nebūs
iespējams iegūt nepieciešamo informāciju par Pretendentu, lai to pārbaudītu PIL
39.1.pantā noteiktajā kārtībā, komisija pieprasīs Pretendentam desmit darbadienu
laikā iesniegt izziĦas, atĜaujas vai apliecības (oriăināli vai to apliecinātas kopijas).
11.5. Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami
līdzekĜi izvēlētā Pretendenta/u piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību
ieguvušā Pretendenta/u finanšu piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā
paredzētos līdzekĜus, komisija par to informē skolas vadību un tiek pieĦemts
lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu.

11.6. Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona,
tam līdz līguma slēgšanas brīdim, kas tiks norādīts Pretendentam paziĦojumā par
līguma slēgšanu, ir jāreăistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.
11.7. Ja netiks izpildīta 11.6. punktā minētā prasība, līguma tiesības tiks
piešėirtas nākamajam Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām.
11.8. Ja būs iesniegti vairāki piedāvājumi ar vienādu cenu, un tiem būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, tās tiks tiks piešėirtas tam Pretendentam,
kura pārtikas produktu ražošanas/audzēšanas vieta un pretendenta preču
komplektēšanas/loăistikas centrs atrodas Latvijā un ăeogrāfiski tuvāk Apes
novada Gaujienas ciemam.

12.

Iepirkumu
komisijas
tiesības un
pienākumi

12.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski
pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai
izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.
12.2. Labot aritmētiskās kĜūdas Pretendenta piedāvājumā, informējot par to
Pretendentu.
12.3. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma

prasībām.

12.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā, ja tas nepieciešams.
12.5. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
12.6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
12.7. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
12.8. Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to
no turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma
391.panta pirmajā daĜā paredzētie izslēgšanas nosacījumi vai Pretendenta
piedāvājums neatbilst normatīvo aktu un/vai šī Iepirkuma nolikuma prasībām.
12.9. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
12.10. Ja Pasūtītājam pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam, kuram
būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā iesniegt
izziĦas, atĜaujas vai apliecības (oriăināli vai to apliecinātas kopijas).
12.11. Citi pienākumi un tiesības, kas izriet no nolikuma un spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
12.11. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam preču paraugus un
dokumentālus pierādījumus cenu pamatotībai.

13.

Pretendenta
tiesības un
pienākumi

13.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
13.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju
piedāvājumu.
13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
13.4. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un LR normatīvo aktu
prasībām.
13.5. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu

atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
13.6. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
13.7. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
13.8. Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību (līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai).
13.9. Citi pienākumi un tiesības, kas izriet no nolikuma un spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
13.10. Pretendentam ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kuri nav iekĜauti
Nolikuma 9. punktā, bet kurus tas uzskata par svarīgiem savas darbības un preces
kvalitātes apliecināšanai.
13.11. Pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendentam jāiesniedz Preču paraugi
vērtēšanai, kā arī dokumentāli pierādījumi cenu pamatotībai
14.

Konkursa
nolikuma
grozījumi un
informācija

14.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā „Publisko iepirkumu
likumā” noteiktajā kārtībā. Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse
no piedāvājuma iesniegšanas termiĦa beigām vai ilgāks laiks, par to tiek paziĦots
Iepirkumu uzraudzības birojam un pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiĦš, lai
tas nebūtu īsāks par 15 kalendārajām dienām;
14.2. Iepirkuma komisija pēc Pretendenta laikus iesniegta rakstveida pieprasījuma
sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo un nosūta triju darba dienu laikā pēc
pieprasījuma saĦemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma
iesniegšanas termiĦa beigām.
14.3.Konkursa nolikuma grozījumus un papildus informāciju nosūta visiem
iespējamiem Pretendentiem, kuri reăistrēti kā nolikuma saĦēmēji, un arī tiem
Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus, kā arī Pasūtītājs informāciju
par grozījumiem iepirkuma konkursa nolikumā publicē Apes novada pašvaldības
mājas lapā – www.apesnovads.lv sadaĜā publiskieiepirkumi, ne vēlāk kā
nākamajā dienā pēc tam, kad paziĦojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu
uzraudzības birojam publicēšanai.
14.4. Konkursa nolikuma grozījumus un papildus informāciju publicē Apes
novada domes mājas lapā www.apesnovads.lv. sadaĜā- publiskie iepirkumi

15.

Līguma slēgšana

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
Pretendenta piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem.
Iepirkuma līgums tiks slēgts Ħemot vērā piedāvājumā norādīto cenu.
Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc
nogaidīšanas termiĦa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko
iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā nav kāda Pretendenta iesniegts
iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

16.

Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 – Pretendenta veikto piegāžu saraksts
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzĦēmējiem/partneriem
Pielikums Nr. 5 – Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr 6 – Aplievinājums par videi draudzīgu iesaiĦojumu apsaimniekošanu
Pielikums Nr. 7 – Līguma projekts

Pielikums Nr.2

Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā
Piegādes vieta un nosacījumi:
Gaujienas internātpamatskola
Adrese:”Internātskola”, Gaujienas ciems, Gaujienas pagasts,Apes novads
1. Iepirkuma priekšmeta obligātās prasības
1. Pārtikas produktu derīguma termiĦš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja
noteiktā kopējā derīguma termiĦa;
2. Derīguma termiĦš 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 marėētiem 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 termiĦiem, veselības marėējumam;
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 Ăenētiski 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, izĦemot C daĜas 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
transportlīdzekĜos.
12. Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augĜiem, ogām un dārzeĦiem:
•

Produktam jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai bojāts, ka vairs neder
patēriĦam.

•

Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez zemēm,
insektiem un to kūniĦām, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes
līdzekĜu paliekām);

•

Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā tai
ir jābūt pilnīgi svaigai bez vīšanas pazīmēm;

•

Produktam ir jābūt bez kaitēkĜiem un kaitēkĜu 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 esošo
normatīvo aktu prasības.

14. Pretendentam ir jāpiegādā kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstoši
pārtikas produkti saskaĦā 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 MK noteikumi Nr.610 „Higienas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 511 punkta prasības.
16. Jāievēro MK noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marėēšanas noteikumi”
17. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām daĜām, par vienu daĜu, par vairākām daĜām.
18. Piedāvājums jāiesniedz par visu daĜā 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
termiĦš un veselības marėējums;
23. Pārtikas produktiem jābūt ražotiem Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstīs.
24. Piedāvājumā jānorāda produkta ražotājs/audzētājs, izcelsmes valsts un produkta
apraksts saskaĦā ar Pielikumu Nr.5. Produkta aprakstā jānorāda arī informācija par tiem
produktiem, kuri sertificēti kādā no pārtikas kvalitātes shēmām - nacionālajā pārtikas
kvalitātes shēmā vai bioloăiskajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaĦā ar Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”.

Iepirkuma priekšmets sastāv no divpadsmit daĜām:
1.daĜa – Maize, smalkmaizītes
 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.
 Maizei jābūt iepakotai iepakojuma , kas atbilsts PVD nosacījumiem.
 Klaipam jābūt vienmērīgi apceptam, vienādā krāsā, bez miltu pārpalikumiem,nedrīkst būt
saspiests, deformēts. Klaipam jāatbilst norādītajam svaram. Virsmai un garozai jābūt gludai,
pietiekami stiprai un elastīgai. Garšai jābūt patīkamai, dotajai šėirnei atbilstīga, bez skābuma,
pelējuma u.c. piegaršām
Piegāde- pēc iepriekšēja pasūtījuma līdz plkst.9.00

Pasūtītāja prasības

Vēlamais
fasējums un
svars

Plānotais
daudzums

Preces nosaukums

Mērvien.

N.p.
k.

1

A/L Formas maize
rudzu (griezta)

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

Iepakojums saskaĦa
ar PVD
nosacījumiem Svars
1gb līdz 600 g

kg

348

2

A/L Rudzu klona
maize (griezta)

A/L klona maize bez uzlabotājiem,(griezta 1113mm vienādās šėēlēs)
Nedrīkst piegādāt maizi ar ārējā izskata, mīkstuma,
garšas un smaržas defektiem, kā arī maizi, kurā
attīstījušies mikroorganismi. Realizācijas termiĦš ne
mazāks par 3 dienām no saĦemšanas brīža.

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 700 g

kg

2500

3

A/L kviešu maize
(griezta)

A/l kviešu milti,bez uzlabotājiem, mīkstuma
mitrums ne vairāk kā 42%, ar vienmērīgu
porainību,(griezta vienmērīgās 11-13mm šėēlēs), ar
plānu, nesadegušu garoziĦu, garenu batona formu.
Nedrīkst piegādāt maizi ar ārējā izskata, mīkstuma,
garšas un smaržas defektiem, kā arī maizi, kurā
attīstījušies mikroorganismi. Realizācijas termiĦš ne
mazāks par 3 dienām no saĦemšanas brīža.

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 700g

kg

2200

4

Saldskābmaize
(griezta)

Rudzu salskābmaize (sagr. 11-13 mm šėēlēs, klaipa
formā)sastāvs-rudzu, kviešu milti, pārējās
sastāvdaĜas pēc ražotāja tehnoloăijas. Nesatur
sintētiskās krāsvielas. Nedrīkst piegādāt maizi ar
ārējā izskata, mīkstuma, garšas un smaržas
defektiem, kā arī maizi, kurā attīstījušies
mikroorganismi. Realizācijas termiĦš ne mazāks par
3 dienām no saĦemšanas brīža

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 700g

kg

266

5

Karaša (griezta)

A/L,bez uzlabotājiems.Nedrīkst piegādāt maizi ar
ārējā izskata, mīkstuma, garšas un smaržas
defektiem, kā arī maizi, kurā attīstījušies
mikroorganismi. Realizācijas termiĦš ne mazāks par
3 dienām no saĦemšanas brīža.

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 400g

kg

70

6

Graudu maize
(griezta)

A/L,Maize ar dažādiem graudiem un sēkliĦām,
šėiedrvielām bagāta, vienmērīgu porainību un
veseliem graudiĦiem vienmērīgi izkliedētā masā,
labi izcepta.
Nedrīkst piegādāt maizi ar ārējā izskata, mīkstuma,
garšas un smaržas defektiem, kā arī maizi, kurā
attīstījušies mikroorganismi. Realizācijas termiĦš ne
mazāks par 3 dienām no saĦemšanas brīža.

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 400g

kg

150

7

Speėa pīrāgi

Rauga mīklas,ar gaĜas pildījumu,norādīts derīguma
termiĦš,uzturvērtības nesatur sintētiskās
krāsvielas,ăenētiski modificētus organismus,daĜēji
hidrogenētos taukus.Svaigi cepti.

kg

120

8

Smalkmaizītes –
ievārījuma

A/L kviešu miltiem,svaigi,gabaliĦi, norādīts
derīguma termiĦš,uzturvērtības nesatur sintētiskās
krāsvielas,ăenētiski modificētus organismus,daĜēji
hidrogenētos taukus.

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam.
Svars 1gb līdz 50 g
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g

kg

350

9

Smalkmaizītes –
biezpiena

A/L.Svaigas,norādīts derīguma
termiĦš,uzturvērtības,nesatur sintētiskās
krāsvielas,ăenētiski modificētus organismus,daĜēji
hidrogenētos taukus.

kg

250

10

Smalkmaizītes –
kanēĜa

A/L,svaigas, norādīts derīguma
termiĦš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ăenētiski modificētus organismus,daĜēji
hidrogenētos taukus.

kg

220

11

Smilšu kūciĦas
(gabaliĦi)

A/L,svaigas,norādīts derīguma termiĦš,uzturvērtīb
nesatur sintētiskās krāsvielas,ăenētiski modificētus
organismus,daĜēji hidrogenētos taukus.

kg

200

12

Kūka Biskvīta
(gabaliĦi)

Svaigi, norādīts derīguma termiĦš,uzturvērtības,
nesatur sintētiskās krāsvielas,ăenētiski modificētus
organismus,daĜēji hidrogenētos taukus.

kg

70

13

Kūka Medus
(gabaliĦi)

A/L,svaiga,norādīts derīguma termiĦš,uzturvērtības,
nesatur sintētiskās krāsvielas,ăenētiski modificētus
organismus,daĜēji hidrogenētos taukus

kg

60

14

Biezpiena
plātsmaize

A/L,svaiga,norādīts derīguma termiĦš,uzturvērtības,
nesatur sintētiskās krāsvielas,ăenētiski modificētus
organismus,daĜēji hidrogenētos taukus.

kg

60

15

Ābolu plātsmaize

Svaiga,norādīts derīguma termiĦš,uzturvērtības,
nesatur sintētiskās krāsvielas,ăenētiski modificētus
organismus,daĜēji hidrogenētos taukus.

kg

96

16

KliĦăeris ar
svaigiem augĜiem

A/l kviešu milti, mīkstuma mitrums ne vairāk kā
45% ,svaigs, norādīts derīguma
termiĦš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ăenētiski modificētus organismus,daĜēji
hidrogenētos taukus.

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 gr
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam.
Svars 1 gb 1-3kg
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam.
Svars 1gb 1-3kg
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam.
Svars 1gb 1-3kg

kg

50

17

KliĦăeris ar rozīnēm,
žāvētiem
augĜiem,marmelādi

A/l kviešu milti, mīkstuma mitrums ne vairāk kā
45% ,svaigs,norādīts derīguma
termiĦš,uzturvērtības, nesatur sintētiskās
krāsvielas,ăenētiski modificētus organismus,daĜēji
hidrogenētos taukus

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam.
Svars 1gb 1-3kg

kg

70

18

Kokosa
maizīte(gabaliĦi)

Svaigs,norādīts derīguma termiĦš,uzturvērtības,
nesatur sintētiskās krāsvielas,ăenētiski modificētus
organismus,daĜēji hidrogenētos taukus

kg

45

19

Smalkmaizītes

A/l kviešu miltu, ar dažādu veidi, izĦemot : ar
biezpiena krēmu, ar olas baltumu krēmu, ar medu,
ar sviesta krēmu. Piemērots bērnu uzturam.

kg

45

20

Kekss ar augĜiem

Svaigs,norādīts derīguma termiĦš,uzturvērtības,
nesatur sintētiskās krāsvielas,ăenētiski modificētus
organismus,daĜēji hidrogenētos taukus.

Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 80 g
Iepakojums saskaĦa
ar ES un PVD
pieĦemtiem
regulam. Svars 1gb
līdz 1kg

kg

12

2.daĜa – Bakaleja, graudaugu izstrādājumi, garšvielas, žāvēti augĜi, kafija, tēja, sulas,
konfektes, cepumi, ievārījumi, konservētā produkcija
Produkti nesatur Ăenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem.
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,
izĦemot C daĜas II grupas pārtikas krāsvielas

Preces nosaukums

1

Cukurs

2

Makaroni „RadziĦi”

3

Makaroni „Nūdeles”

Pasūtītāja prasības

Vēlamais
Iepakojums un
svars

Augstākā labuma, rafinētais,kristāliĦu
krāsa balta, garša salda, bez blakus
piegaršām un smaržām, sauss un
birstošs, pilnīgi jāizšėīst ūdenī,
šėīdumam jābūt dzidram, bez
nosēdumiem un piemaisījumiem.
„Dobeles Dzirnavnieks”,vai
ekvivalents, tas ir Latvijā ražots,
augstākā labuma cieto šėiru kviešu
milti, ūdens. Atbilstoši makaronu
veidam, garšai un smaržai jābūt
raksturīgai, bez rūgtuma, sasmakuma
vai pelējuma piegaršas, pēc
pagatavošanās tiem ir jāsaglabā
sākotnējā forma, tie nedrīkst salipt,
veidot kunkuĜus, vārot, tilpumam
jāpalielinās vismaz 2
reizes un vārīšanas ilgums 15-20 min.,
nedrīkst būt kaitēkli un fizikāli
piemaisījumi.

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

„Dobeles Dzirnavnieks”,vai
ekvivalents, tas ir Latvijā ražots, no
augstākā labuma kviešu miltiem. krāsa
–atbilstoša makaronu veidam, atkarībā
no miltu
šėiras un pievienotajām
piedevām; garšai un smaržai jābūt
raksturīgai, bez rūgtuma, sasmakuma
vai pelējuma piegaršas; virsmai jābūt
gludai vai spīdīgai ,vai mazliet
matētai.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg

Plānotais
audzums

N.p.
k.

Mērvien.

Piegāde-četras reizes mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00

kg

1400

kg

240

kg

100

4

Makaroni „BurtiĦi”

„Dobeles Dzirnavnieks”,vai
ekvivalents, tas ir Latvijā ražots no
augstākā labuma kviešu miltiem. .
Augstākā labuma, atbilstoši makaronu
veidam, garšai un smaržai jābūt
raksturīgai, bez rūgtuma, sasmakuma
vai pelējuma piegaršas, pēc
pagatavošanās tiem ir jāsaglabā
sākotnējā forma, tie nedrīkst salipt,
veidot kunkuĜus, vārot, tilpumam
jāpalielinās vismaz 2 reizes un
vārīšanas ilgums nedrīkstētu pārsniegt
15
minūtes, nedrīkst būt kaitēkĜi un
fizikāli piemaisījumi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg

kg

100

5

Milti kviešu

„Dobeles dzirnavnieks”,vai ekvivalents
,tas ir Latvijā ražots,.A/L, no veseliem
graudiem, miltiem jābūt bez
nepiederošām smaržām. Smarža
raksturīga svaigiem graudu
produktiem, krāsa balta vai zilganu
toni, irdeni,birstoši, sausi, lipekĜa saturs
ne mazāk kā 25%, mitrums ne vairāk
kā
15%, kaitēkĜu invāzija nav pieĜaujama.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
2kg

kg

420

6

KartupeĜu ciete

Latvijā ražota kartupeĜu ciete, Jābūt no
baltas līdz zilgani baltai krāsai un
gurkstošai konsistencei, klīsterim, ko
iegūst no kartupeĜu miltiem, jābūt
viskozām un dzidrām, milti nedrīkst
būt salipuši piciĦās, smaržai un garšai
patīkamai, kartupeĜu miltiem
raksturīgai, nedrīkst būt pelējuma vai
citas neatbilstīgas smaržas un rūgtenas
vai skābas garšas, nedrīkst būt kaitēkĜi
un fizikāli piemaisījumi. Gatavā
produkta sastāvdaĜas(kartupeĜu ciete)
100%.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.4kg

kg

70

7

Manna

„Dobeles Dzirnavnieks”,vai
ekvivalents, tas ir Latvijā ražots.
Augstākā labuma, balta krāsa, sīki
sasmalcināta, bez lieka mitruma
daudzuma, manna nedrīkst būt salipusi
piciĦās, nepatīkams vai neatbilstošs
aromāts, sasmakuma vai pelējuma
piegaršas, nedrīkst būt kaitēkĜu un
fizikāli piemaisījumi.sausa,birstoša

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1 kg-5kg

kg

150

8

Putraimi miežu

Augstākā labuma, atbilstoša putraimu
veidam, garšai un smaržai jābūt
raksturīgai, bez rūgtuma, sasmakuma
vai pelējuma piegaršas, maluma
rupjumam jāatbilst dotajam putraimu
veidam, daĜiĦām jābūt viendabīgām
pēc izmēra un formas, jābūt sausiem,
nedrīkst būt kaitēkĜi un fizikāli
piemaisījumi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.8-1 kg

kg

60

9

Kukurūzas putraimi

A/l, no veseliem graudiem, krāsa
raksturīga attiecīgās krāsas graudu
putraimiem, bez nepiederošām
smaržām,smarža raksturīga svaigiem
graudu produktiem, bez gružu
piemaisījuma, birstoši,sausi. KaitēkĜu
invāzija nav pieĜaujama.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg

kg

150

10

Prosa

Viegli birstoša augstākā labuma prosas
graudiĦi, bez rūgtuma piegaršas, sijāti,
vienmērīgi nogatavojušies ar
vienmērīgu uzbriešanas laiku, nedrīkst
būt pelējuma vai cita neatbilstīga
smarža, nedrīkst būt kaitēkĜi un fizikāli
piemaisījumi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1 kg

kg

40

11

Grūbas

Augstākā labuma, no veseliem
graudiem, krāsa raksturīga attiecīgās
krāsas graudu putraimiem, smarža
raksturīga svaigiem graudu
produktiem, birstoši, sausi, veselo
kodoliĦu saturs ne mazāk kā 99%, bez
gružu piemaisījuma, vienāda lieluma
veseli vai šėelti nolobīti miežu graudi,
bez piemaisījumiem, nedrīkst būt
pelējuma vai cita neatbilstīga smarža,
nedrīkst būt kaitēkĜi un fizikāli
piemaisījumi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.8 -1kg

kg

60

12

Rīss

Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.8-1kg

kg

300

13

Rīsu pārslas

„Dobeles Dzirnavnieks”,vai
ekvivalents, tas ir Latvijā ražots,
Tvaicēti ,slīpēti ,gargraudu,tīri rīsi. A/l,
bez nepiederošām smaržām, krāsa
balta,bez gružu piemaisījuma, sausi,
irdeni, birstoši,vienāda lieluma.
KaitēkĜu invāzija nav
pieĜaujama.
A/l, bez nepiederošām smaržām, krāsa
balta,bez gružu piemaisījuma, sausi,
irdeni, birstoši.KaitēkĜu invāzija nav
pieĜaujama.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg

kg

192

14

Griėi

Augstākā labuma, atbilstoši griėu
veidam, garšai un smaržai jābūt
raksturīgai, bez rūgtuma, sasmakuma
vai pelējuma piegaršas, daĜiĦām jābūt
viendabīgām pēc izmēra un formas,
jābūt sausiem, nedrīkst būt kaitēkĜi un
fizikāli piemaisījumi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.8-1kg

kg

260

15

Griėu pārslas

Augstākā labuma, atbilstoši griėu
veidam, garšai un smaržai jābūt
raksturīgai, bez rūgtuma, sasmakuma
vai pelējuma piegaršas, maluma
rupjumam jābilst dotajam putraimu
veidam, daĜiĦām jābūt viendabīgām
pēc izmēra un formas, jābūt sausiem,
nedrīkst būt kaitēkĜi un fizikāli
piemaisījumi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg

kg

192

16

ZirĦi šėeltie

„Dobeles Dzirnavnieks”,vai
ekvivalents, tas ir Latvijā ražoti
(audzēti). Smarža svaiga, nedrīkst būt
pelējuma vai citas neatbilstīgas
smaržas, krāsa atbilstīga dotajam
pākšaugu veidam, nedrīkst būt bāla,
sabrūnējusi vai izteikti tumša, daĜiĦām
jābūt viendabīgam pēc izmēra un
formas, jābūt sausiem, nedrīkst būt
kaitēkĜi un fizikāli piemaisījumi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1-5kg

kg

150

17

ZirĦi pelēkie

Smarža svaiga, nedrīkst būt pelējuma
vai citas neatbilstīgas smaržas, krāsa
atbilstīga dotajam pākšaugu veidam,
nedrīkst būt kaitēkĜi un fizikāli
piemaisījumi.

kg

30

18

PupiĦas baltās

kg

80

19

PupiĦas raibās(sojas)

Kaltētas, mazas, baltā krāsā. Smaržai
jābūt svaigai, pupiĦām jābūt sausām,
viendabīgām pēc izmēra un formas,
nedrīkst būt pelējuma vai citas
neatbilstošas smaržas, krāsa atbilstīga
dotajam produkta veidam, bez
kaitēkĜiem un fizikāliem
piemaisījumiem.
Kaltētas,raibas. Smaržai jābūt svaigai,
pupiĦām jābūt sausām, viendabīgām
pēc izmēra un formas, nedrīkst būt
pelējuma vai citas neatbilstošas
smaržas, krāsa atbilstīga dotajam
produkta veidam, bez kaitēkĜiem un
fizikāliem piemaisījumiem.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1 kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1-5kg

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1-5kg

kg

60

20

Auzu pārslas
pilngraudu

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg

kg

192

21

Ātri vāramās auzu
pārslas

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg

kg

120

22

Ātri vārāmās auzu
pārslas ar klijām

Auzu pārslas, 20% kviešu
klijas,augstākā labuma.

kg

50

23

Piecgraudu pārslas

Augstākā labuma, smarža raksturīga
svaigiem graudu produktiem, mitrums
ne vairāk kā 12%, kaitēkĜu invāzija nav
pieĜaujama, nenolobīto pārslu saturs ne
vairāk kā 0,5%, bez gružu
piemaisījuma, sausas, birstošas pārslas,
sastāvs – 50% rudzi, 30% auzas, 10%

Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg

kg

144

A/L auzu pārslas 100%,. Smarža
svaiga, raksturīga dotai izejvielai,
pārslām jābūt sausām, viendabīgām pēc
izmēra un formas, nedrīkst būt
pelējuma vai citas neatbilstīgas
smaržas, krāsa atbilstīga dotajam
produkta veidam, nedrīkst būt: bāla,
sabrūnējusi vai izteikti tumšā krāsā,
kaitēkĜi un fizikāli piemaisījumi.
Dobeles Dzirnavnieks”,vai ekvivalents,
tas ir Latvijā ražots. Augstākā labuma,
pārtikas, tīri, bez blakus
piemaisījumiem, bez čaulu
piemaisījumiem, nedrīkst būt pelējuma
vai cita neatbilstīga smarža, nedrīkst
būt kaitēkĜi un fizikāli piemaisījumi

kvieši, 10% mieži
24

Pārtikas sāls

Augstākā labuma, krāsa balta, 5% sāls
šėīduma, garša – sāĜa, bez blakus
piegaršas un smaržas, šėīdumam jābūt
dzidram, bez nogulsnēm, lai
nodrošinātu šėīdību, ir atĜauta noteiktu
ėīmisku vielu pievienošana ,kas
noteikti ir jānorāda uz sāls iepakojuma
(E-554, E-535, E-536),visu šėiru sālim
jābūt birstošam sausam, bez lieliem
gabaliem.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām,
ne vairāk kā
1kg

kg

140

25

Sāls smalkais

Augstākā labuma, krāsa balta, 5% sāls
šėīduma, garša – sāĜa, bez blakus
piegaršas un smaržas, šėīdumam jābūt
dzidram, bez nogulsnēm, lai
nodrošinātu šėīdību, ir atĜauta noteiktu
ėīmisku vielu pievienošana ,kas
noteikti ir jānorāda uz sāls iepakojuma
(E-554, E-535, E-536),visu šėiru sālim
jābūt birstošam sausam, bez lieliem
gabaliem.

Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām,
ne vairāk kā 1kg

kg

6

26

Garšviela universālā
DārzeĦu ( bez sāls)

Garšvielu maisījums - kuru sastāvā:
burkāni, sīpoli, selerijas, petersīĜu lapas
u.c. komponenti un kuru sastāvā nav
sāls,

kg

80

27

Garšvielas
piedeva(universālā
Kucharek)

DārzeĦu maisījums- kaltēti
dārzeĦi(burkāni,pastinaki,sīpoli,selerija
s,puravi,
ėiploki,sāls,cukurs,u.c.
komponeneti,bez konservantiem.

kg

50

28

Kanēlis

kg

2

29

Rīvmaize
(baltmaizes)

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg

kg

15

30

Karija pulveris

No kanēĜa mizas iegūts sauss pulveris,
brūnganā krāsā, ar kanēlim raksturīgu
izteiksmīgu aromātu, paredzēts
kulinārijai un konditorijai, bez
piedevām Nedrīkst būt paaugstināts
organisko, minerālo un metālu
piemaisījumu saturs, kā arī kaitēkĜu
bojāti, mitri, sapelējuši, puvuši
eksemplāri un blakus piemaisījumi
Ražota no kviešu miltiem dzeramā
ūdens, eĜĜas, rauga, pārtikas sāls. Sausa,
birstoša. Nedrīkst būt pelējuma vai cita
neatbilstīga smarža un rūgtena vai
skāba garša, mitruma daudzums
nedrīkst pārsniegt 15 %; nedrīkst būt
kaitēkĜi un fizikāli piemaisījumi.
Dzeltenā krāsā, sauss, birstošs, malts,
ar raksturīgu smaržu un garšu. Bez
gružu piemaisījuma

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5-1kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
100g-200g

kg

0.8

31

KrustnagliĦas

kg

0.2

32

Citronskābe

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
15g pac.
Fasēts 20g
paciĦās
Fasēts 100g
paciĦās

kg

18

Piemīt pikants aromāts un rūgtensalda
garša.
Labi šėīstoša, kristāliska, balta

33

Vanilīna cukurs

Sauss, birstošs cukurs ar Vanilīna
piedevu, raksturīgu Vanilīna garšu un
smaržu Nedrīkst būt paaugstināts
organisko, minerālo un metālu
piemaisījumu saturs, kā arī kaitēkĜu
bojāti, mitri, sapelējuši, puvuši
eksemplāri un blakus piemaisījumi

Fasēts 100g
paciĦās

kg

15

34

Muskatrieksts, malti

Malts, ar maigi sildošu aromātu un
garšu.

Fasēts 15gr
paciĦās

kg

0.3

35

Pipari malti

Melno piparu graudiĦi maltie, sauss
pulveris. Nedrīkst būt paaugstināts
organisko, minerālo un metālu
piemaisījumu saturs, kā arī kaitēkĜu
bojāti, mitri, sapelējuši, puvuši
eksemplāri un blakus piemaisījumi

Fasēts no 20g100g paciĦās

kg

2

36

Pipari graudu

Melno piparu graudiĦi
kaltētie, veseli. Nedrīkst būt
paaugstināts organisko, minerālo un
metālu piemaisījumu saturs, kā arī
kaitēkĜu bojāti, mitri, sapelējuši, puvuši
eksemplāri un blakus piemaisījumi

Fasējums
no15g-100g
paciĦās

kg

2

37

Želatīns(pārtikas)

Pārtikas želatīns, sauss , birstošs,
granulās vai pulvera veidā; krāsa gaiši
brūna; uzbriešanas laiks no 3 līdz 60
minūtēm

kg

8

38

Lauru lapas

Sausas, kaltētas, veselas lapas. Nedrīkst
būt paaugstināts organisko, minerālo
un metālu piemaisījumu saturs, kā arī
kaitēkĜu bojāti, mitri, sapelējuši, puvuši
eksemplāri un blakus piemaisījumi.

kg

0.8

39

Pipari smaržīgie

Smaržīgo piparu graudiĦi
kaltētie, veseli. Nedrīkst būt
paaugstināts organisko, minerālo un
metālu piemaisījumu saturs, kā arī
kaitēkĜu bojāti, mitri, sapelējuši, puvuši
eksemplāri un blakus piemaisījumi

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
100g
Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
100g vai 1kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
20g vai 100g

kg

0.3

40

Pārtikas piedeva
SODA

Balts, kristālisks pulveris; birstošs,
sauss; ar sārmainu garšu.

kg

0.5

41

Cepamais pulveris

Mīklas irdinātājs, kas sastāv no skābu
un sārmainu vielu, kā arī inertas vielas
pulverveida maisījuma.

kg

1.5

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām 100g1kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

42

Pārtikas etiėis 9%
galda

9 %, pārtikas. Jābūt
dzidram, bezkrāsainam, bez gĜotām un
pelējuma,
nogulsnēm vai duĜėēm un
minerālsāĜu piemaisījumiem; garša un
smarža raksturīga etiėim
bez blakus piegaršām.

1L Tilpuma
pudelē

L

10

43

EĜĜa augu

1L Tilpuma
pudelēs ar
aizskrūvējamu
vāciĦu.

L

350

44

Saulespuėu eĜĜa

100% rapšu eĜĜa, kas dabīgi bagāta ar
Omega 3 taukskābēm.Laba kvalitāte,
pārtikas rafinēta augu eĜĜa cepšanai
200t*, eĜĜai jābūt dzidrai, bez
piemaisījumiem, bez nosēdumiem, ar
specifisku eĜĜas smaržu un garšu, bez
rūgtuma piegaršas un eĜĜai
neraksturīgas smaržas. Nesatur ĂMO.
Saulespuėu eĜĜa
100%,rafinēta,caurspīdīgs šėidrums,
krāsa dzintara dzeltena, smarža, garša
raksturīga produktam, bez nevēlamām
blakus smaržām un piegaršām,
pielietojama cepšanai un salātu
gatavošanai. Nesatur ĂMO.

1L Tilpuma
pudelēs ar
aizskrūvējamu
vāciĦu.

L

100

45

OlīveĜĜa

100% olīveĜĜa, pirmā spieduma, auksti
spiesta, eĜĜai jābūt dzidrai, bez
piemaisījumiem, bez nosēdumiem, ar
specifisku eĜĜas smaržu un garšu, bez
rūgtuma piegaršas un eĜĜai
neraksturīgas smaržas. Nesatur ĂMO.

1L Tilpuma
pudelēs ar
aizskrūvējamu
vāciĦu.

L

50

46

Margarīns cepšanai

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg

kg

10

47

Tomātu pasta

Augstākā labuma, kas nesatur daĜēji
hidrogenētus augu taukus, garša un
smarža tīra un izteikta, dotajām
produkcijas veidam raksturīga, nedrīkst
būt ar svešu piegaršu un smaku,
pelējumu piegaršu, ārējā kārtiĦā tumši
dzeltens ar nepatīkamu smaku un
garšu, lieliem ūdens pilieniem, drupanu
konsistenci.
Augstvērtīga un kvalitatīva tomātu
pasta, izgatavota no veseliem,
nebojātiem, nogatavojušiem tomātiem.
Tomātu pasta 57%, nesatur
konservantus, ražota Latvijā

Stikla burkās no
0.5-1l

kg

130

48

Tomātu kečups

Fasēts plastmasa
pudelē
1kg

kg

15

Tomātu kečups klasiskais, bez
piedevām, tomātu biezeĦa saturs ne
mazāk kā 30%, garša un smarža – tīra
un izteikta, dotajam produkta veidam
raksturīga, bez sasmakuma, pelējuma
un citām neraksturīgām smaržām un
piegaršām. Konsistence – viendabīga,
krēmveidīga, bez neraksturīgiem
piemaisījumiem, tumši sarkanā krāsā.
Bez krāsvielām un mākslīgiem garšas
pastiprinātājiem.

49

Tomātu mērce

Tomātu mērce klasiska, bez piedevām,
tomātu biezeĦa saturs ne mazāk kā
30%, garša un smarža – tīra un izteikta,
dotajam produkta veidam raksturīga,
bez sasmakuma, pelējuma un citām
neraksturīgām smaržām un piegaršām.
Konsistence – viendabīga,
krēmveidīga, bez neraksturīgiem
piemaisījumiem, tumši sarkanā krāsā.
Bez krāsvielām un mākslīgiem garšas
pastiprinātājiem.

Stikla burkās
0.5 l

kg

15

50

Sojas mērce

Sojas mērce, tumšā

Fasēts pudelē
0.75l

gb

10

51

ZirĦi konservēti

Fasējums stikla
burkā no 680g700g

kg

150

52

Kukurūza konservēta

Fasēta metāla
kārbā 0,4 kg

kg

72

53

Bietes marinētas

Stikla
burkā
0.5kg

kg

50

54

PupiĦas konservētas

Vienmērīgi gaiši zaĜa krāsa, kaitēkĜu un
slimību nebojāti. ZirĦu masas daĜa - ne
mazāk kā 60 % no svara. Pelējumu
sēnītes un raugu šūnas nav
pieĜaujamas.
Konservētas kukurūzas krāsai, garšai
un smaržai jāatbilst dabīgai izejvielai.
Saldās kukurūzas dārzeĦu masai jābūt
vismaz 60% no konservu kopējās
masas. Nav pieĜaujami defekti:
duĜėains uzlējums, nedrīkst būt kārbas
ar rūsu, ar satura bojāšanās pazīmēm
un nepatīkamu smaku.
Marinēto biešu krāsai, garšai un
smaržai jāatbilst dabīgai izejvielai.
Marinēto biešu masai jābūt vismaz
60% no konservu kopējās masas. Nav
pieĜaujami defekti: duĜėains uzlējums,
nedrīkst būt kārbas ar rūsu, ar satura
bojāšanās pazīmēm un nepatīkamu
smaku.
Laba kvalitāte. Konservēto pupiĦu
krāsai, garšai un smaržai jāatbilst
dabīgai izejvielai. Masai jābūt vismaz
70% no konservu kopējās masas. Nav
pieĜaujami defekti: duĜėains uzlējums,
nedrīkst būt kārbas ar rūsu, ar satura
bojāšanās pazīmēm un nepatīkamu
smaku.

Metala kārbā
0.4kg

kg

72

55

Skābenes konservētas

Stikla
burkā
0.5kg

kg

40

56

Gurėi konservēti

SkābeĦu lapas tīras, bez kātiem,
vienmērīgi
sasmalcinātas, nesatur daudz sāls.Laba
kvalitāte. Konservēto skābeĦu krāsai,
garšai un smaržai jāatbilst dabīgai
izejvielai masai, jābūt vismaz 70% no
konservu kopējās masas. Nav
pieĜaujami defekti: duĜėains uzlējums.
Gurėi veseli, vienādi pēc izmēriem
8-12 cm, tīri, bez mehāniskiem
bojājumiem, ar raksturīgu marinētu
gurėu smaržu, garša vidēji piesātināta
marinētiem gurėiem
raksturīga, kožot kraukšėīga ar diĜĜu un
garšaugu piegaršu, marināde dzidra.

Stikla burkās
3L

L

400

57

Skābi kāposti

Safasēts
atbilstoši

kg

250

Smalki sašėērēti, kraukšėīgi,
vienmērīgu skābumu, (var būt ar

ėimenēm un burkānu
skaidiĦām)Augstas kvalitātes, bez
konservantiem
58

Persiki sīrupā

59

Ananāsi sīrupā

60

Šampinjoni marinēti

61

Labas kvalitātes persiku pusītes sīrupā,
sīrupa izskatam un konsistencei jābūt
viendabīgai līstošai, dzidrai, dzelteni
nokrāsai. Persiku pusītēm jābūt
veselām. Garšai un smaržai
raksturīgām persikiem . Krāsai jābūt
gaiši dzeltenai
Labas kvalitātes ananāsu gredzeni
sīrupā, sīrupa izskatam un konsistencei
jābūt viendabīgai līstošai, dzidrai,
dzelteni nokrāsai. Ananāsu ripiĦām
jābūt veselām. Garšai un smaržai
raksturīgam ananāsiem . Krāsai jābūt
gaiši dzeltenai.

drošības un
higiēnas
prasībām
5 kgvai 10 kg
Fasēts metāla
kārba 0.4kg

kg

40

Fasēts metāla
kārba 0.4kg

kg

70

Vienmērīgi pēc izmēra un
gatavības pakāpes, dzidru marinādi,
bez nosēdumiem un bez
piemaisījumiem, šmpinjonu masai
jābūt vismaz 60% no
konservu kopējās masas,
Piegādātajai pārtikai
derīguma termiĦam jābūt
vēl vismaz četri mēneši līdz derīguma
termiĦa beigām.

Fasēts stikla
burkās
1-2 kg

kg

51

Kabači konservēti

Griezti, tīri, diametrs 5-7 cm, bez
mehāniskiem bojājumiem, bez asām
piedevām, maigu marinādi.

3L tilpuma
burkās

kg

50

62

Majonēze Provansas

„Francis” Provansas majonēze vai
ekvivalents, nesatur konservantus,
pagatavota no dabīgām izejvielām,
konsistence viendabīga, krēmveida

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
250 g

kg

50

63

Rieksti(zemes)

Zemes rieksti (lobīti): kodols pārklāts
ar tumši dzeltenu vai sarkanīgi brūnu
apvalku; garša un smarža – raksturīga
zemesriekstiem, nedrīkst
būt blakus piegaršas un smaržas;
mitrums – ne vairāk kā 10%; riekstiem
jābūt pilnīgi gataviem, atbrīvotiem no
čaulas, ar atbilstošu formu un krāsu;
nedrīkst būt rūgti, kaitēkĜu bojāti,
dīguši, kā arī ar čaumalu, sašėeltu
kodolu un svešėermeĦu
piemaisījumiem.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg

kg

15

64

AugĜu un riekstu
maisījums

Sastāvs: dažādu riekstu un augĜu asorti,
garša un smarža raksturīga attiecīgajam
veidam, nedrīkst būt rūgtas, ar citam
piegaršām un smaržām, mitrumsstandartos noteiktajās robežas, nedrīkst
būt kaitēkĜu bojātas, un svešėermeĦu
piemaisījumiem.

Fasēta
100-150 g
paciĦās.

kg

40

65

Rozīnes
žāvētas(tumšās)

Žāvētas,bez kauliĦiem, sēra dioksīda
saturs nedrīkst pārsniegt standartos
norādīto daudzumu, mitruma saturs ne
vairāk kā 16-18 % atkarībā no veida,
nepieĜaujami defekti ir: pelējums,
puvums, kaitēkĜu bojājumi.
Gaišās,žāvētas bez kauliĦiem,
nepārkaltētas, vienmērīga lieluma,
nesaspiestas. Krāsa atbilstoša augĜiem;
mitruma saturs ne vairāk kā 18%; bez
pelējuma, puvuma, kaitēkĜu
bojājumiem
Žāvētas,bez kauliĦiem,
fasētas. Vienāda lieluma;
krāsa: zeltaini- dzeltenīga; mitruma
saturs ne vairāk kā 25%; nepieĜaujami
defekti ir: pelējums, puvums, kaitēkĜu ,
bojājumi, paaugstināts
mitrums

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībā
1kg

kg

35

66

Rozīnes
žāvētas(gaišās)

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg
Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg

kg

35

67

Aprikozes žāvētas

kg

20

68

Plūmes žāvētas

Žāvētas melnās plūmes, bez kauliĦiem,
nepārkaltētas, vienmērīga lieluma, sēra
dioksīda saturs nedrīkst pārsniegt
standartos norādīto daudzumu,
mitruma saturs ne vairāk kā 16-20%
atkarība no veida, nepieĜaujami defekti
ir: pelējums, puvums, kaitēkĜu
bojājumi.
Labi samalts dabīgais kakao pulveris
no gaiši brūnas līdz tumši brūnai
krāsai; jābūt sausam, birstošam, bez
kunkuĜiem; ar rūgtenu garšu, bez
svešām smakām un piegaršām;
mitrums nedrīkst pārsniegt 6 %; vārot
ūdenī, no tā iegūst bez nogulšĦu
suspensiju, kam jānoturas vismaz 2
minūtes.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg

kg

20

69

Kakao pulveris

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.1kg

Kg

30

70

Kafijas dzēriens miežu

Kafijas dzēriens ne mazāk kā 20%
dabīgā kafija, bez pelējuma smakas.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.3kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg vai 1kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

48

71

Kafija malta (dabīgā)

Kafijas pupiĦu, vidēja
grauzdējuma pakāpe,
malta.

kg

15

72

Tēja (paciĦās)

Dažādu ziedu, lapu,ārstniecības
augu,sasmalcināta,kaltēta, sausa, tējas
filtra papīra iepakojumā ar vai
bez diedziĦa,1 paciĦas svars 1,5-2g,
kaitēkĜu invāzija nav pieĜaujama.

kg

3

73

Tēja (beramā)melnā

Ceilonas melna berama lapu tēja
augstāka labuma. Jābūt ar maigu,
patīkamu garšu un smaržu, uzlējumam
jābūt dzidram, applaucēto lapiĦu krāsai
–vienmērīgai, ar tējas veidam
raksturīgu nokrāsu, sausas tējas, ārējam
izskatam jābūt viendabīgam, mitrumsne vairāk kā 8,5%, nav pieĜaujamas
mitras tējas lapas, pelējums,
sasmakums, citas piegaršas,
piemaisījumi un tējas putekĜi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.1kg

kg

4

74

Tēja kumelīšu(paciĦās)

Tēja vienreizējam uzlējumam
(speciāla, ūdenī nešėīstoša paciĦa papīra aploksne 1,5 - 2,0 grami ar
aukliĦu). Tējai jābūt ar maigu,
patīkamu garšu un smaržu, uzlējumam
jābūt dzidram krāsai vienmērīgai, ar
tējas veidam raksturīgu nokrāsu, nav
pieĜaujams mitrums, pelējums,
sasmakums, citas piegaršas,
piemaisījumi un tējas putekĜi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

2.5

75

Tēja
piparmētru(paciĦās)

Tēja vienreizējam uzlējumam
(speciāla, ūdenī nešėīstoša paciĦa papīra aploksne 1,5 - 2,0 grami ar
aukliĦu). Tējai jābūt ar maigu,
patīkamu garšu un smaržu, uzlējumam
jābūt dzidram krāsai vienmērīgai, ar
tējas veidam raksturīgu nokrāsu, nav
pieĜaujams mitrums, pelējums,
sasmakums, citas piegaršas,
piemaisījumi un tējas putekĜi.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

2.5

76

AugĜu-ogu
tēja(paciĦās)

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

2

77

Sausās brokastu pārslas

Dažādu žāvētu augĜu, beramā. Sastāvs:
zemenes, ėirši, upenes, vīnogas,
ērkšėogas, aronijas, pīlādži, āboli,
mežrozītes. Speciāla, ūdenī nešėīstoša
paciĦa - papīra aploksne 1,5 - 2,0 grami
ar aukliĦu.
Sausās brokastis (nesaldinātas
kukurūzas pārslas bez piedevām,
Nesatur sintētiskās krāsvielas.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5kg vai 1kg

kg

78

78

Kukurūzas pārslas
saldās

Saplacināts izstrādājums, pilnīgi gatavs
lietošanai uzturā bez papildus
kulinārās apstrādes; jābūt kraukšėīgām,
dzeltenā vai pievienoto
piedevu krāsā, ar specifisku garšu un
aromātu, saldās pārslas – saldas,
bez blakus piegaršām vai smaržām,
jāatbilst standartos norādītajam
lielumam un formai; nedrīkst saturēt
neraksturīgus piemaisījumus.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.5 kg vai 1kg

kg

240

79

Presētais raugs
(svaigais)

Svaigais raugs ir ziloĦkaula krāsā ar
dzeltenīgu nokrāsu, ir mīksts un mitrs,
un to ir viegli sadrupinā.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.1kg vai 0.5kg

kg

5

80

Galda mārrutki

Krāsa – raksturīga mārrutkiem balta,
garša un smarža – mārrutkiem
raksturīga, viegli dedzinoša,
konsistence – gatavoti no smalki
sarīvētām mārrutku saknēm, bez
neraksturīgiem piemaisījumiem.
Krāsa – sinepēm raksturīga zaĜi
dzeltena; garša un smarža – sinepēm
raksturīga, viegli dedzinoša,
konsistence – viendabīga, krēmveidīga
bez neraksturīgiem piemaisījumiem.
Garša un smarža –raksturīga
attiecīgajam sēkliĦu veidam, nedrīkst
būt rūgtas un ar citām piegaršām un
smaržām, mitrums standartos
noteiktajās robežas, nedrīkst būt
kaitēkĜu bojātas, un svešėermeĦu
piemaisījumiem.
Dabīgās sulas, koncentrāti.
100%, saldskāba, nedzidrināta,
termiski apstrādāta.

Fasēti 190gr
stikla burciĦā ar
aizskrūvējamu
vāciĦu

kg

3.8

81

Sinepes 190g

Fasēti 190gr
stikla burciĦā ar
aizskrūvējamu
vāciĦu

kg

2.85

82

Saulespuėu sēklas
lobītas

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg

kg

18

83

Ābolu- aroniju sula 3L

Stikla burkā 3L

L

90

84

Ābolu sula (bez
cukura)3L

Dabīga, labas kvalitātes. Sulas
izskatam un konsistencei jābūt
viendabīgai, līstošai, dzeltenai
nokrāsai. Garša un smarža raksturīgai
āboliem . Krāsa dzeltena.

Stikla burkā 3L

L

180

85

Ābolu- ėiršu sula 3L

Stikla burkā 3L

L

120

86

Ābolu-upeĦu sula 3L

Dabīgās sulas, koncentrāti.
100%, saldskāba, nedzidrināta,
termiski apstrādāta
Dabīgās sulas, koncentrāti.
100%, saldskāba, nedzidrināta,
termiski apstrādāta

Stikla burkā 3L

L

120

87

Ābolu- zemeĦu sula 3L

Dabīgās sulas, koncentrāti.
100%, saldskāba, nedzidrināta,
termiski apstrādāta

Stikla burkā 3L

L

120

88

Ābolu-dzērveĦu sula
3L

Dabīgās sulas, koncentrāti.
100%, saldskāba, nedzidrināta,
termiski apstrādāta

Stikla burkā 3L

L

90

89

DzērveĦu nektārs
3L
Apelsīnu sula
1L

100% dabīga ,nedzidrināta

Stikla burkā 3L

L

60

Tetrapakā
1L

L

120

90

100% sula . Laba kvalitāte, sulas
izskatam jābūt viendabīgam līstošam,
dzidrai krasai. Garša un smarža
raksturīga apelsīniem. Krāsa
apelsīniem: dzeltena - oranžīga,
patogēnie mikroorganismi un zarnu
grupas baktērijas nav pieĜaujamas,
pelējumu sēnīte un raugu šūnas sulai
nav pieĜaujamas.

91

Ābolu sula
1L

100% sula, saldskāba,nedzidrināta,
patogēnie mikroorga. Laba kvalitātē,
sulas izskatam jābūt: viendabīgam,
līstošam, dzidram, dzelteni brūnai
krasai. Garša un smarža raksturīga
āboliem. Krāsa raksturīga āboliem –
dzeltena, patogēnie mikroorganismi un
zarnu grupas baktērijas nav
pieĜaujamas, pelējumu sēnīte un raugu
šūnas sulai nav pieĜaujamas.

Tetrapakā
1L

L

160

92

Multivitāmīnu sula
1L

100% sula, . Laba kvalitāte, sulas
izskatam jābūt viendabīgai, līstošai,
dzidrai, dzeltenai krāsai. Garša un
smarža raksturīgam eksotiskiem
augĜiem, patogēnie mikroorganismi un
zarnu grupas baktērijas nav
pieĜaujamas, pelējumu sēnīte un raugu
šūnas sulai nav pieĜaujamas.

Tetrapakā
1L

L

120

93

Vīnogu sula
1L

Tetrapakā
1L

L

90

94

Tomātu sula
3L

Stikla burkā 3L

L

36

95

Ievārījums zemeĦu

100% sula, termiski apstrādāta,
patogēnie mikroorganismi un zarnu
grupas baktērijas nav pieĜaujamas,
pelējumu sēnīte un raugu šūnas sulai
nav pieĜaujamas.
100% sula, ražota no dabīgiem
koncentrātiem un /vai biezeĦiem. Laba
kvalitāte. Sulas izskatam un
konsistencei jābūt viendabīgai, biezeĦu
viendabīgai masai. Garša un smarža
raksturīga tomātiem. Krāsa –
sarkanbrūna
Sastāvā: cukurs, glikozes sīrups,ogas
(zemenes- 40% veselas ogas ) pektīns,
citronskābe,sorbits.Pārējās sastāvdaĜas
pēc ražotāja tehnoloăijas

kg

300

96

Ievārījums upeĦu

Sastāvā: cukurs, glikozes sīrups,ogas (
upenes - 40% veselas ogas ) pektīns,
citronskābe,sorbits.Pārējās sastāvdaĜas
pēc ražotāja tehnoloăijas

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.9kg vai 10kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.9kg vai 10kg

kg

100

97

Ievārījums aveĦu

Sastāvā: cukurs, glikozes sīrups,ogas (
avenes - 40% veselas ogas ) pektīns,
citronskābe,sorbits.Pārējās sastāvdaĜas
pēc ražotāja tehnoloăijas

kg

260

98

Ievārījums DzērveĦu

Sastāvā: cukurs, glikozes sīrups,ogas (
dzērvenes - 40% veselas ogas ) pektīns,
citronskābe,sorbits.Pārējās sastāvdaĜas
pēc ražotāja tehnoloăijas

Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.9kg vai 10kg
Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.9kg vai 10kg

kg

100

99

Medus

Ražots Latvijā.Dažādu ziedu, dabīgs,
neascukurojies.

1l-3L traukos ar
skrūvējamu
vāku

kg

5

100

Šokolādes 100g

Ražots Latvijā”Laima” vai ekvivalents,
Jāatbilst formai, virsmai jābūt sausai,
gludai, spīdīgai, bez pelēcīgas
apsarmes, iedobumiem vai pūšĜiem,
atbilstīgā krāsa un konsistencē, jākūst
mutē, nedrīkst būt graudaina, piedevām
jābūt izveidotām vienmērīgi pa visu
masu, porām – vienmērīgām.

Fasēta
100g

kg

6

101

Šokolāde 50g

Jāatbilst formai, virsmai jābūt sausai,
gludai, spīdīgai, bez pelēcīgas
apsarmes, iedobumiem vai pūšĜiem,
atbilstīgā krāsa un konsistencē, jākūst
mutē, nedrīkst būt graudaina, piedevām
jābūt izveidotām vienmērīgi pa visu
masu, porām – vienmērīgām.

Fasēta
50g

kg

7

102

Cepumi „Selga”
(sveramie)

A/L, klasiskie smilšu, kvadrātveida
formas,nesadrupuši

kg

30

103

Cepumi” Selga”
paciĦās(klasiskie,
šokolādes)
180g
Cepumi piparkūkas
(sveramās)

Klasiskie smilšu, kvadrātveida
formas, nesadrupuši.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
2.5-3kg
PaciĦās
0.180kg

Kg

560

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
2-3kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 3.5kg

kg

45

kg

50

kg

45

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Fasēti
40g
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg vai 2kg

kg

70

gb

380

kg

420

kg

50

104

No A/L miltiem, bez asām piedevām,
trauslas, taču nesalūzušas. Piparkūkas
cepumu forma var būt četrkantaina 5,8
cm x 5,8 cm, vai arī apaĜa 3 cm
diametrā un vai figurāla svētku laikā
Augstas kvalitātes cepumi no smilšu ,
sviesta mīklas , ar ievārījumu,
šokolādes vai riekstu pildījumu.

105

Cepumi
(sveramie)

106

Vafeles
(sveramās)

Ar vaniĜas,citronu vai lazdu riekstu
garšu, saldas, taisnstūra formas,
veselas, 1 gab. 15-20 g. Nedrīkst būt
sabirzušas, ar plaisām,
bojātiem stūriem, rūgtu piegaršu,
netīras, mitras vai ar pelējumu

107

Zefīrs vaniĜas
(sveramais)

Baltā krāsā ,zefīrs ar vaniĜas garšu,
svaigs.

108

Lielkonfektes(40g)

109

Šokolādes konfektes

110

Cepumi Auzu

Miks,Serenāde,Sarkanā
magone,Vāverīte
Šokolādes konfektes dažāda veida
(piem., Vētras putns, Rudzu puėe, Rīts
,Kazino uc.) Konfektes
šokolādes,nedrikst saturēt pārtikas
piedevas krāsvielas
E102,104,110,120,122,124,127,129,13
1,133,142,151,155, pārtikas
saldinātājus E 950,951,952,954,
sverama produkcija, marėējums,laba
kvalitāte
Sveramie,augstas kvalitātes

Safasēts

111

Saldējums krējuma

Saldējums, krējuma, ar izlīdzinātu
krāsu, homogēnu struktūru,
raksturīgu garšu un smaržu, ar/bez
augĜu piedevām, nedefrostēts,
tauku saturs 10%, bez pārtikas
piedevām, krāsvielām E102, E155,
saldinātājiem E950 un E954.

atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
100ml,120ml
vai 5kg

kg

50

3.daĜa – DārzeĦi
Piegāde- pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00

Pasūtītāja prasības
Preces
nosaukums

Vēlamais
fasējums un
svars

Plānotais
daudzums

N.p.k.

Mērvien.

Iespēju robežās Pretendents piedāvājot augĜu un dārzeĦu piegādes, Ħem vērā to sezonalitāti un pieejamību tirgū,
ievērojot arī Zemkopības ministrijas izstrādāto vietējo augĜu un dārzeĦu pieejamības kalendāru, kas publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā
http://www.iub.gov.lv/files/upload/Auglu_pieejamibas_kalendars_01102014.pdf un
http://www.iub.gov.lv/files/upload/darzenu_pieejamibas_kalendars_01102014.pdf

1

Sīpoli

Pārtikas. Latvijā audzēti. Sīpolu
galviĦa stingra, nogatavojusies,
vesela, sausa. Sīpolam labi apžāvētas,
sausas zvīĦlapas, izžāvēta loka daĜa,
kas nepārsniedz 2 – 5 cm no sīpola.
Bez zemes piemaisījumiem, bez
kaitēkĜu un slimību bojājumiem, sīpoli
nav mazāki kā 5 cm diametrā.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
5kg-15kg

kg

400

2

Ėiploki

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg-2kg

kg

15

3

Gurėi svaigi

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

680

4

Tomāti svaigi

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

650

5

GalviĦkāposti

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
5kg-25kg

kg

750

6

Kāposti sarkanie

Latvijā audzēti. GalviĦa stingra,
nogatavojusies, vesela, sausa. Labi
apžāvētas, sausas zvīĦlapas, izžāvēta
loka daĜa, kas nepārsniedz 2 – 3 cm no
ėiploka Bez zemes piemaisījumiem,
bez kaitēkĜu un slimību bojājumiem,
sīpoli nav mazāki kā 5 cm diametrā.
Latvijā audzēti.Lauku, vienas
botāniskās šėirnes, svaigi,tīri, plānu
miziĦu, vienmērīgas mīkstuma
konsistences, sulīgi,saldeni ar izteiktu
svaiguma garšu. Bez bojājumiem. Ar
šėirnei raksturīgu krāsu. Garums 8-12
cm.,
gariem gurėiem līdz 25 cm, Diametrs
7-12.
1 šėira. Veseli, svaigi, bez kaitēkĜu un
slimību bojājumiem, mehāniski
nebojāti. Sausi, tīri, neplaisājuši, ar
šėirnei raksturīgu formu un krāsu.
Miza plāna, ne mazāki kā 7 cm
diametrā.
Kāpostu galviĦas svaigas, Latvijā
audzēti.Veselas, kaitēkĜu un slimības
nebojātas. Nepāraugušas,
neieplaisājušas. Kāpostu galviĦas
stingras, lapas cieši piekĜautas. Krāsa
no bāli zaĜganas līdz baltai. Diametrs
no 20-25cm. Aukstas kvalitātes.
Kāpostu galviĦas svaigas, Latvijas,
veselas, kaitēkĜu un slimības
nebojātas. Nepāraugušas,
neieplaisājušas. Kāpostu galviĦas
stingras, lapas cieši piekĜautas.
Diametrs no 20-25cm.Aukstas
kvalitātes.

Safasētis
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

45

7

Paprika (saldā)

8

Kāposti Ėīnas

9

Puravi

10

Ziedkāposti

11

Rutki

12

Redīsi baltie

13

Redīsi sarkanie

14

Burkāni

Veselām , biezām, svaigām, sulīgām
pākstīm diametrā 10-13 cm, ar nelielu
serdeni, mazu astīti un maz sēkliĦām,
bez ārējiem mizas bojājumiem un bez
vītuma pazīmēm, gatava lietošanai
uzturā bez termiskās apstrādes, var būt
dažādās krāsas, vienas botāniskās
šėirnes robežās katrai piegādei.
Kāpostu galviĦas svaigas, stingras,
bez
melniem punktiĦiem, cieši piekĜautas,
bez
plankumiem. Aukstas kvalitātes.
Svaigi, nepārauguši, sausi, bez
bojājumiem, tīri. Lietošanai svaigā
veidā

Kāpostu galviĦas svaigas, stingras,
bez
melniem punktiĦiem, cieši piekĜautas,
krāsa balta. Diametrs 10
-17 cm. Aukstas kvalitātes.
Pārtikas, diam. 8-10cm, svaigi, gludi.
1.šė. Latvijā audzēti.

Latvijā audzēti. Augstas kvalitātes,
veseli, svaigi, sausi, tīri, neplaisājuši,
stingru, kraukšėīgu vidu, bez lieka
mitruma, vienas botāniskas šėirnes, ar
šėirnei raksturīgu formu un krāsu, bez
bojājumiem, diametrs 2-4 cm, bez
zemes piejaukuma.
Latvijā audzēti. Veseli, svaigi,
nepārauguši, bez bojājumiem. Vienas
botāniskās šėirnes. Sulīgi, ar šėirnei
raksturīgu garšu. Krāsojums
vienmērīgs, sulīgi. Vienmērīga
mīkstuma konsistence. Aukstas
kvalitātes.
Latvijā audzēti.Augstas kvalitātes,
veseli, svaigi, nebojāti, sausi, tīri,
neplaisājuši, vienas botāniskas
šėirnes, ar šėirnei 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 noapaĜotiem galiem. Zemes
piemaisījumi ne vairāk kā 1% .

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

60

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

25

kg

50

kg

45

kg

60

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

60

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
10- 25 kg.

kg

1200

15

Bietes pārtikas

Latvijā audzēti. Augstas kvalitātes,
veselas, svaigas, sausas, tīras,
nebojātas, neplaisājušas, vienas
botāniskas šėirnes, ar šėirnei
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
šėirnes, ar šėirnei raksturīgu formu un
krāsu. Sausa. Zemes piemaisījums ne
vairāk kā 1%. Diametrs 10-15 cm.
Svaigiem lokiem, šėirotiem,
mazgātiem, bez lieka mitruma, bez
bojājumiem, ar vai bez galviĦām.

16

Selerijas saknes

17

LociĦi

18

Dilles

19

PētersīĜi lapu

20

Šampinjoni
svaigi

21

Kolrābji

22

KāĜi pārtikas

Latvijā audzēti. Nepārauguši, miziĦa
no bāli dzeltenas līdz gaiši zaĜganai
krāsai, blīvs mīkstums, diametrs līdz
10 cm. Nebojāts.

23

Salāti lapu
(ledus,galviĦsalāt
,rukolas)

Svaigi nolasīti, nepārauguši,
kraukšėīgi, bez lieka mitruma, bez
bojājumiem, neapvītuši, bez zemes
piejaukuma. Aukstas kvalitātes.

24

Baklažāni

Nepārauguši, miziĦa no gaiši zaĜganas
krāsas līdz tumšī zaĜganmelnai, blīvs
mīkstums. Garums 10-20 cm, diametrs
līdz 10 cm. Nebojāti

25

Kabači

Nepārauguši, miziĦa no bāli dzeltenas
līdz gaiši zaĜganai krāsai, blīvs
mīkstums. Garums 30-40 cm, diametrs
līdz 15 cm. Nebojāts.

Svaigas, jaunās dillītes, bez lieka
mitruma, bez ziedu čemuriem, zaĜas,
ar raksturīgu smaržu, bez saknēm,
augstums nepārsniedz 20 cm,
paredzētas lietošanai svaigā veidā.
Lapas svaigas, tīras, tumši zaĜā krāsā,
bez bojājumiem, nepāraugušas,
lietošanai svaigā veidā.

Veseli, svaigi, nepārauguši, bez
bojājumiem. Vienas botāniskās
šėirnes. Sulīgi, ar šėirnei raksturīgu
garšu. Krāsojums vienmērīgs, sulīgi.
Vienmērīga mīkstuma konsistence
Diametrs līdz 3cm.
Sausi, tīri, neplaisājuši, vienas
botāniskās šėirnes. Sulīgi, zaĜganā
krāsā. Diametrs 10-15 cm. Zemes
piemaisījums ne vairāk kā 1%.

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
10-25 kg

kg

550

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

kg

50

kg

18

kg

18

kg

12

kg

120

kg

40

kg

60

kg

75

kg

30

kg

45

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
10-25 kg
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

26

BrokoĜi

Svaigi, pārtikas, vidēja lieluma. Sausi,
tīri, nepārauguši. Tumši zaĜā krāsā,
cieši sakĜautām ziedkopām. Vienas
botāniskās šėirnes

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām

kg

40

4.daĜa – AugĜi
Produkti nesatur Ăenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem.

Pasūtītāja prasības

Vēlamais
fasējums un
svars

Veseli, svaigi, bez kaitēkĜu un
slimību bojājumiem, mehāniski
nebojāti, pieĜaujamas nelielas
formas izmaiĦas.Produktam
raksturīgu formu un krāsu, norādīt
izcelsmi.
Auglis nogatavojies, svaigs, bez
kaitēkĜu, slimību bojājumiem un
puvuma pazīmēm, mehāniski
nebojāti. Produktam raksturīgu
formu un krāsu. Miza plāna, norādīt
izcelsmi.
Auglis nogatavojies, svaigs, bez
kaitēkĜu, slimību bojājumiem un
puvuma pazīmēm, mehāniski
nebojāti. Produktam raksturīgu
formu un krāsu. Miza plāna norādīt
izcelsmi.
Auglis nogatavojies, svaigs, bez
kaitēkĜu, slimību bojājumiem un
puvuma pazīmēm, mehāniski
nebojāti. Produktam raksturīgu
formu un krāsu. Plānu
mizu,sulīgi,saldi,viegli lobās,norādīt
izcelsmi.
Veseli, svaigi, bez kaitēkĜu un
slimību bojājumiem, mehāniski
nebojāti, pieĜaujamas nelielas
formas izmaiĦas. Produktam
raksturīgu formu un krāsu, norādīt
izcelsmi
Sulīgas, saldas, gatavas, plānu mizu,
ar mazu kauliĦu un galda deserta
vīnogām raksturīgu saldu, gaĜīgu un
sulīgu ogas struktūru, vienai
botāniskai šėirnei raksturīgu formu
un krāsu, bez mehāniskiem un
mikrobioloăiskiem bojājumiem.
Vienmērīgi nogatavojušās, sulīgas
ogas ar vai bez ėekariem. Gatavas
tūlītējai lietošanai svaigā veidā, bez
bojājumiem un lapām

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

Preces
nosaukums

1

Banāni

2

Āboli

3

Mandarīni

4

Apelsīni

5

Bumbieri

6

Vīnogas, zaĜās

7

Vīnogas tumšās

Plānotais
daudzums

N.p.k.

Mēravien.

Piegāde-četras reizes mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00

kg

600

kg

800

kg

120

kg

180

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

kg

220

kg

50

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
līdz 5kg

kg

40

8

Arbūzi

Veseli, nebojāti, vienmērīgi gatavi,
saldi, sulīgi ar nelielām, tumšām
sēkliĦām, plānu, stingru mizu,
gatavi, nesaspiesti, vienas
botāniskas šėirnes, ar šėirnei
raksturīgu formu un krāsu, bez
bojājumiem.
Veseli, nebojāti, vienmērīgi
nogatavojušies, saldi, sulīgi augĜi,
plānu, pūkainu miziĦu, nebojāti.

9

Kivi

10

Citroni

Svaigi, plānu miziĦu, bez
bojājumiem,
Sulīgi.

11

Melones

12

Ananāsi

13

Zemenes svaigas

Veselas, nebojātas, vienmērīgi
nogatavojušās. Saldas, sulīgas ar
nelielām sēkliĦām, plānu, stingru
mizu, nesaspiestas, vienas
botāniskas šėirnes, ar šėirnei
raksturīgu formu un krāsu, bez
bojājumiem.
Gatavi, sulīgi, augĜi ar saldu sėiedru
iekĜautu nebojātā stingrā mizā, ar
stingru serdīti un zaĜu 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.

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

kg

80

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

kg

75

kg

12

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

kg

45

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

kg

30

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

kg

80

kg

40

5.daĜa – Piens un piena produkti

 Piens un piena produkti nesatur sintētiskās krāsvielas, ăenētiski modificētus organismus,
nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti. [13.2003.2012. MK noteikumu Nr.172 III
pielikums, 6.p.,7.p.,8.p.,9.p.]21
 Pārtikas produktu derīguma termiĦš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja
noteiktā kopējā derīguma termiĦa.
 Derīguma termiĦš ātri bojājušiem produktiem ir jābūt vismaz 3 (trīs) dienas no piegādes
dienas.
 Produkcija atbilst organoleptiskām prasībām.
 Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām.
 Ministru kabineta noteikumi Nr.97 „Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marėējuma
prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem”
Piegāde- trīs reizes nedēĜā pēc iepriekšēja pasūtījuma līdz plkst.8.00;
Vēlamais
fasējums un
svars

Plānotais
daudzums

Pasūtītāja prasības

Mērvien.

N.p.k.

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,
šėidrs, ar viendabīgu
konsistenci, bez tauku piciĦām
un olbaltumvielu pārslām, bez
mehāniskiem vai citiem
piemaisījumiem un nogulsnēm,
bez ūdens piejaukuma,
pasterizēts. Realizācijas termiĦš
– ne mazāks par 3 dienām no
saĦemšanas brīža.
Latvijā ražots.

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

L

5500

2

Piens 2.5%

2.5% - tauku saturs, produkta
garša tīra, krāsa balta vai balta
ar iedzeltenu nokrāsu, ar pienam
raksturīgu garšu un smaržu, bez
citām piegaršām un smaržām,
šėidrs, ar viendabīgu
konsistenci, bez tauku piciĦām
un olbaltumvielu pārslām, bez
mehāniskiem vai citiem
piemaisījumiem un nogulsnēm,
bez ūdens piejaukuma,
pasterizēts. Realizācijas termiĦš
– ne mazāks par 3 dienām no
saĦemšanas brīža. Latvijā ražots

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

L

4000

Preces nosaukums

3

Sviests 82%,
(paciĦās)

4

Biezpiens vājpiena

5

Biezpiens

6

Biezpiens pilnpiena

7

Krējums skābais

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,
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 kārtiĦā
tumši dzeltens, ar nepatīkamu
smaku un garšu, lieliem ūdens
pilieniem, drupanu konsistenci.
Realizācijas termiĦš – ne mazāk
par 15 dienām no saĦemšanas
brīža.Ražots Latvijā.
0.5 % vājpiena biezpiens,
maiga, viendabīga konsistence,
krāsa balta viendabīga, fizikāli
ėīmiskais sastāvs atbilstošs
produkta kvalitātes standartam,
Nesatur izejvielas, kas ražotas
no ĂMO un sintētiskās
krāsvielas.Realizācijas termiĦš –
ne mazāks par 3 dienām no
saĦemšanas brīža. Ražots
Latvijā.
Tauku saturs 5%, garša un
smarža – tīra, pienskāba,
konsistence - mīksta, viendabīga
ar biezpiena graudiĦiem,
pieĜaujama neliela sūkalu
izdalīšanās; krāsa – no baltas
līdz kremkrāsai; nedrīkst būt,
rūgtums, pelējums un netīrumi.
Realizācijas termiĦš – ne
mazāks par 3 dienām no
saĦemšanas brīža.Ražots Latvijā
9% biezpiens, svara, maiga,
viendabīga konsistence krāsa
balta viendabīga ,fizikāli
ėīmiskais sastāvs atbilstošs
produkta kvalitātes standartam,
Nesatur izejvielas, kas ražotas
no ĂMO un sintētiskās
krāsvielas. Realizācijas termiĦš
–ne mazāks par 3 dienām no
saĦemšanas brīža.Ražots Latvijā
20% tauku, svara, mēreni biezu
konsistenci, bez tauku vai
olbaltumvielu putraimiĦiem, tīru
garšu. Nesatur izejvielas, kas
ražotas no ĂMO un sintētiskās
krāsvielas. Ražots Latvijā.
Realizācijas termiĦš 5 dienas no
saĦemšanas
brīža.

Fasēts paciĦās
0.2kg

kg

450

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.4kg vai
0.180g

kg

350

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.4 vai 5kg

kg

400

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.180kg vai 5kg

kg

250

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
5kg

kg

1000

8

Krējums saldais

9

Kefīrs

10

Jogurts

11

Biezpiena sieriĦš

12

Biezpiena sieriĦš
0.040

13

Kausētais biezpiena
krēms 0.2 kg

35% tauku saturs, konsistence
viendabīga, produkta garša tīra,
krāsa balta bez mehāniskiem vai
citiem piemaisījumiem un
nogulsnēm, bez augu taukiem.
Realizācijas termiĦš – ne
mazāks par 5 dienām no
saĦemšanas 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 termiĦš – ne
mazāks par 3 dienām no
saĦemšanas brīža.Ražots
Latvijā.
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 augĜu ogu toni (bez
sintētiskām krāsvielām un
konservantiem). Realizācijas
termiĦš – ne mazāks par 7
dienām no saĦemšanas brīža. Ar
dažādām piedevām. Piedāvāt 3
sortimenta paveidus.
Biezpiena masa viendabīga,
mēreni blīva, saldena ar
biezpiena masai raksturīgu tīru
pienskābu garšu un aromātu.
Biezpiena sieriĦš klasiskais ar
dažādu glazējumu un
piedevām.Nesatur sintētiskās
krāsvielas. Nesatur izejvielas,
kas ražotas no ĂMO .Ražots
Latvijā.Norādītas uzturvērtības.
Biezpiena sieriĦš
klasiskais, saldais, ar
dažādu glazējumu un
piedevām.Nesatur sintētiskās
krāsvielas Nesatur izejvielas,
kas ražotas no ĂMO.Ražots
Latvijā.Norādītas
uzturvērtības,sastāvdaĜas.
Tauku saturs ne mazāk, kā 50%
.Nesatur sintētiskās krāsvielas.
Nesatur izejvielas, kas ražotas
no ĂMO Ražots Latvijā.

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

kg

550

Fasēts plēves
pildījumā vai
tetrapakās.
1L

kg

600

Fas.0,1-1 kg
tetrapakās vai
piena prod.
spaiĦos

kg

400

Svars 0.038kg

kg

266

Svars 0.040g

kg

250

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
0.2kg

kg

50

14

Biezpiena masa saldā

Nesatur sintētiskās
krāsvielas.Ražots Nesatur
izejvielas, kas nav ražotas no
ĂMO Latvijā ražots

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
Līdz 5kg

kg

30

6. daĜa – Siers
 Produkti nesatur sintētiskās krāsvielas, ăenētiski modificētus organismus, nesastāv no
tiem un nav no tiem ražoti. [13.2003.2012. MK noteikumu Nr.172 III pielikums,
6.p.,7.p.,8.p.,9.p.]21
 Pārtikas produktu derīguma termiĦš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja
noteiktā kopējā derīguma termiĦa.
 Produkcija atbilst organoleptiskām prasībām.
 Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām.
 Ministru kabineta noteikumi Nr.97 „Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marėējuma
prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem”

Pasūtītāja prasības

Vēlamais
fasējums un
svars

Plānotais
daudzums

N.p.k.

Mērvien.

Piegāde- pēc iepriekšēja pasūtījuma līdz plkst.8.00

Siers puscietais,svara, tauku
saturs ne mazāk, kā 50%,
uzglabāšanas termiĦš ne mazāk
kā 30 dienas, enerăētiskā vērtība
100 gr produkta 350-360 kkal.
Nesatur izejvielas, kas ražotas
no ĂMO un sintētiskās
krāsvielas. Latvijā ražots
Sveramais. Nesatur izejvielas,
kas ražotas no ĂMO un
sintētiskās krāsvielas. 100 gr
produkta 350-360 kkal.Norādīt
izcelsmi.Uzturvērtības.
20% tauku saturs, ne mazāk kā
206kcal, Nesatur izejvielas, kas
ražotas no ĂMO un sintētiskās
krāsvielas.Ražots Latvijā.

Fasēts vakumiepakojumā līdz
4kg.

kg

170

Fasēts vakumiepakojumā līdz
4kg

kg

50

Ne vairāk kā
1kg fasējuma
rituĜos

kg

30

Fasēts
0.2kg

kg

30

Preces nosaukums

1

Siers Krievijas TSS

2

Siers Holandes

3

Siers ar ėimenēm

4

Kausētais siers

Klasiskais, bez piedevām. Siera
virsma tīra, spīdīga. Konsistence
maiga, viendabīga. Krāsa no
gaiši dzeltenas līdz dzeltenai.
Svaigam sieram un
pasterizācijai raksturīgu tīru
garšu. Tauku saturs sausnē var
būt no 15 -26 %. Latvijā ražots

7.daĜa – GaĜas izstrādājumi

Pasūtītāja prasības
Preces nosaukums

1

CūkgaĜas krūtiĦa
kūpināta bez kaula

2

Karbonāde cūkgaĜas
kūpināta

3

Cūku vaidziĦi
kūpināti

4

CūkgaĜas ribiĦas
kūpinātas

5

PīrādziĦu gaĜa
kūpināta

Kūpināta, cauraugusi krūtiĦa
bez ribiĦām. Nesatur pārtikas
piedevas – garšas pastiprinātājus
E620-E650. Latvijā ražots
Bez kaula, cūkgaĜas karbonāde
100%, sāli nesatur vairāk par
1.25 g/ 100 g gaĜas, nesatur
E620 –E650, sāli satur mazāk
kā 1.25g/100g gaĜas. Augstākā
labuma cūkgaĜa, muguras un
jostas daĜa bez cīpslām, bez
ādas, zemādas tauku kārta ne
vairāk kā 10 mm, kūpināta.
Latvijā ražots
Nesatur E620-E650 un
krāsvielas, sāli satur mazāk par
1.25 g/100g gaĜas. Tauku saturs
ne vairāk kā 25%. Latvijā ražots
Kūpināti gaĜas un kaulu gabaliĦi
no ribu un krūšu daĜām ar masu
no 100 – 200 gr. Un gaĜas
mīkstuma saturu ne mazāk kā
15% Nesatur E620-E650 un
krāsvielas, sāli satur mazāk par
1.25 g/100g gaĜas. Latvijā ražots
Nesatur E620-E650 un
krāsvielas, sāli satur mazāk par
1.25 g/100g gaĜas Latvijā ražots

Vēlamais
fasējums un
svars

Plānotais
daudzums

N.p.k.

Mērvien.

 Satur vismaz 70% gaĜas [MK not. Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem” 11. p.];
 Nesatur pārtikas piedevas- garšas pastiprinātājus (E620-E650) un krāsvielas [MK not. Nr. 172
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 11. p.];
 Nesatur mehāniski atdalītu gaĜu [MK not. Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” 11. p.];
 Nesatur izejvielas, kas ražotas no ăenētiski modificētiem organismiem [MK not. Nr. 172
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 11. p.];
 Satur sāli mazāk par 1.25g uz 100g gaĜas produkta [MK not. Nr. 172 „Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 11. p.].
Piegāde - divas reizes nedēĜā pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00;

Vakumiepakojumā
1-2kg

kg

60

Vakumiepakojumā
1-2kg

kg

60

Vakumiepakojumā
1-2kg

kg

25

Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām

kg

200

Vakumiepakojumā
1-2kg

kg

40

6

Aknu pastēte

7

Desa vārīta (skolas)

8

Desa Vārītā(piena)

9

Desa žāvēta (skolas)

10

Desa salami

11

Sardeles (skolas)

Kvalitatīva aknu pastēte,
paredzēta bērnu uzturam,
(sastāvā - liellopu aknas, speėis
un vai dzīvnieku izcelsmes
taukvielas, buljons),
vienmērīgas konsistences,
nesatur garšas pastiprinātājus
(E620-E650), nesatur
krāsvielas, izejvielas nesatur
ĂMO, sāls kopējais saturs
nepārsniedz 1,5% produktā
.Latvijā ražots
Sastāvs: vismaz 70% cūkgaĜa,
ūdens, cūku tauki,sāls,sausais
piens, nesatur E620 - E650 un
krāsvielas, nesatur mehāniski
atdalītu gaĜu, nesatur izejvielas,
kas ražotas no ĂMO, satur sāli
mazāk par 1,25g uz
100.gr.produkta, dabīgā
apvalkā, bez sojas piedevām.
Pārējās sastāvdaĜas pēc ražotāja
tehnoloăijas. Latvijā ražots
Desa, vārīta (piena)A/l, dabīgā
apvalkā, sastāvs -gaĜa 80%,
nesatur garšas pastiprinātājus
(E620-E650), nesatur
krāsvielas, izejvielas nesatur
ĂMO, sāls kopējais saturs
nepārsniedz 1,5% produktā
Latvijā ražots
A/l, žāvēta desa – mājas gaumē,
dabīgā apvalkā, sastāvs–liellopu
un cūkgaĜa 70%, griezumā
viendabīga masa, ar patīkamu
garšu, cietas konsistences, labas
kvalitātes, bez konservantiem
un garšas pastiprinātājiem.
Latvijā ražots
Sastāvs: cūkgaĜa, liellopu gaĜa,
garšvielas, kartupeĜu ciete, sāls,
stabilizētāji, cukurs, skāb.
regulētājs, antioksidanti. Pārējās
sastāvdaĜas pēc ražotāja
tehnoloăijas. Nesatur izejvielas,
kas ražotas no ĂMO un
sintētiskās krāsvielas. Latvijā
ražots
Sastāv no cūkgaĜas un liellopu
gaĜas. Satur vismaz 70% gaĜas.
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.Pārē
jās sastāvdaĜas pēc ražotāja
tehnoloăijas. Latvijā ražots

Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām
0.3kg

kg

40

Aizsarg-atmosfērā

kg

350

Aizsarg-atmosfērā

kg

60

Aizsarg-atmosfērā

kg

120

Aizsarg-atmosfērā

kg

60

Aizsarg-atmosfērā

kg

220

12

CīsiĦi (skolas)

13

DesiĦas
( mednieciĦi)

A/l, bērnu uzturam paredzētie
cīsiĦi, sastāvā ne mazāk kā 80%
cūkgaĜa, mitruma saturs
gatavajā produktā 65-70%,
dabīgā apvalkā, nesatur garšas
pastiprinātājus (E620-E650),
nesatur krāsvielas, izejvielas
nesatur ĂMO, sāls kopējais
saturs nepārsniedz 1,5%
produktā. Latvijā ražots
Dabīgā apvalkā, augstākā
labuma, sastāvs – cūkgaĜa,
liellopu gaĜa, nesatur garšas
pastiprinātājus (E620-E650),
nesatur krāsvielas, izejvielas
nesatur ĂMO, sāls kopējais
saturs nepārsniedz 1,5%
produktā. Latvijā ražots

Aizsarg-atmosfērā

kg

140

Aizsarg-atmosfērā

kg

80

8. DaĜa- Saldēti produkti
Saldēti dārzeĦi, augĜi, ogas, garšaugi (uzglabāšanas temp. grādos pēc Celsija: -18ºC, pārtikas produktu
derīguma termiĦš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā kopējā derīguma
termiĦa) jābūt marėētiem, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc likumdošanas prasībām.
Produkti nesatur Ăenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem.
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, izĦemot C daĜas II
grupas pārtikas krāsvielas
Piegāde-četras reizes mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00;
Vēlamais
fasējums un
svars

1

Krabju nūjiĦas

Surimi jābūt ne mazāk kā
30%, saldētas. Nedrīkst būt
vairāk kā vienu reizi,
sasaldēta,nesadrupušas.
Saldie zirnīši, lobīti, veseli,
birstoši, cieti, sasaldēti, bez
atlaidināšanas pazīmēm, koši
zaĜā krāsā, bez bojājuma
pazīmēm, vienmērīgi pēc
izmēra un gatavības pakāpes,
pēc atlaidināšanas saglabā
svaigiem zirnīšiem raksturīgo
garšu un smaržu.
Saldēti ,kvalitatīvi, brīvi
birstoši (atsevišėi ātri
sasaldēti), (nesalipuši), nav
pazīmes, ka produkts būtu
bijis atkausēts un atkārtoti
sasaldēts, nesatur ledus
gabalus vai smalkas šėembas
Saldēti ,kvalitatīvi, brīvi
birstoši (atsevišėi ātri
sasaldēti), (nesalipuši), nav
pazīmes, ka produkts būtu
bijis atkausēts un atkārtoti
sasaldēts, nesatur ledus
gabalus vai smalkas šėembas.
Zemenes, avenes, upenes,
kazenes un citas ogas, veselas,
birstošas, cietas, sasaldētas,
bez atlaidināšanas pazīmēm
Saldēts dārzeĦu maisījums
(brokoĜi, burkāni, ziedkāposti,
zirnīšī, kukurūza u. c)

Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām

kg

60

2

Saldēti zaĜie zirnīši

Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām

kg

130

3

Saldēti burkāni ar
zirĦiem

Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām

kg

40

4

Saldēti puėkāposti

Safasētis atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām

kg

120

5

Saldētas ogas

Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām
līdz 5kg
Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām
2,5 kg
Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām
līdz 10 kg

kg

80

6

Saldētu dārzeĦu asorti

kg

220

7

Saldētas zivs fileja bez
ādas „Heks”

kg

220

Svaigi saldētas zivju filejas.
nesatur toksīnus. Bez
ādas,bez ledus glazūras Pēc
defrostācijas zudumi ne vairāk
ka 10%-20%

Plānotais
daudzums

Pasūtītāja prasības
Preces nosaukums

Mērvien.

N.p.k.

8

Saldēta zivs fileja bez
ādas
„Mintajs”

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

Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām
līdz 10 kg

kg

60

9

Frikadeles saldētas

Safasēts atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām
5kg

kg

90

10

PelmeĦi saldēti

Satur 70% gaĜas,saldētas,bez
ledus glazūras,nesatur garšas
pastiprinātājus(E620-E650) un
nesatur krāsvielas,norādīt
izcelsmi,markētas
PelmeĦi saldēti ar vistas
gaĜu,sastāvs - gaĜa ne mazāk,
kā 70%, bez sojas piedevām.
Nesatur pārtikas piedevas garšas pastiprinātājus (E620E650) un sintētiskās
krāsvielas. Pārējās sastāvdaĜas
pēc ražotāja tehnoloăijas.
Atbilst MK not. Nr. 172.
Latvijā ražots

Safasētis atbilstoši
drošības un
higiēnas prasībām
1kg vai 5kg

kg

90

9.daĜa – Svaiga gaĜa
 GaĜas produkti un desas nesatur ĂMO un konservantus.
 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 gaĜu, gaĜas izstrādājumus no mehāniski atdalītas gaĜas

Pasūtītāja prasības
Preces nosaukums

1

Liellopu lāpstiĦas daĜa

2

Aknas liellopu

3

CūkgaĜas karbonāde

4

CūkgaĜas šėiĦėis

5

CūkgaĜas lāpstiĦa bez
ādas

6

CūkgaĜas guĜaša gaĜa

7

CūkgaĜas ribiĦas sv.

Svaiga,atdzesēta.GaĜas
mīkstumi, dažādi pēc lieluma
un masas no gūžas un
lāpstiĦas daĜas, bez redzamiem
saistaudiem un taukaudiem.
A/L. Latvijā ražots
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. Latvijā ražots
Svaiga,atdzesēta, izgriezta
karbonāde, bez kauliem, bez
ādām, liesa A/L gabali. Latvijā
ražots
Svaigs, atdzesēts šėiĦėis bez
kauliem, bez cīpslām, attīrīts
no plēves, izgriezts no cūkas
gūžas, krusta un pakaĜ ciskas
muskuĜaudiem, liess, A/L.
Latvijā ražots
Svaigs, atdzesēts liemenis bez
ādas, liess, atbilst A un vai B
kategorijas liemeĦiem, svaigai
gaĜai raksturīgu struktūru,
krāsu un aromātu, sadalīts
vairākās daĜās, bez asins
izplūdumu plankumiem, bez
bārkstīm un audu bojājumiem,
iekšējo orgānu paliekām, uz
tās nedrīkst būt kuĦăa un
zarnu trakta netīrumi. Latvijā
ražots
Svaigs, atdzesēts šėiĦėis bez
kauliem, bez cīpslām, attīrīts
no plēves, izgriezts no cūkas
pakaĜ ciskas, liess, A/L gabali
sagriezti gabalos – gulaša
gaĜa. Latvijā ražots
Sadalītas apmēram 15 cm
lielos gabalos, kaula un gaĜas
attiecības ne mazāk kā 1/3.
Latvijā ražots

Vēlamais
fasējums un
svars

Plānotais
daudzums

N.p.k.

Mērvien.

Piegāde - divas reizes nedēĜā pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00;

Aizsarg-vakumā
1kg-3kg

kg

320

Aizsarg-vakumā
1kg-3kg

kg

320

Aizsarg-vakumā
1kg-3kg

kg

180

Aizsarg-vakumā
1kg-3kg

kg

120

Aizsarg-vakumā
1kg-3kg

kg

2200

Aizsarg-vakumā
1kg-3kg

kg

200

Aizsarg-vakumā
1kg-2kg

kg

280

8

Broileru šėiĦėi saldēti

9

CāĜa krūtiĦas fileja

Bez mugurkaula un stilba
daĜas, saldēti, Nesatur
izejvielas, kas ražotas no
ĂMO . Latvijā ražots
Svaiga, atdzesēta, krūtiĦas
fileja, bez skriemeĜa un bez
ādas, bāli gaiša, maiga,
vienmērīga barojuma pakāpes,
vienāda lieluma, nesaspiesta,
ar svaigai cāĜa gaĜai raksturīgu
aromātu. Latvijā ražots

Iepakojums līdz
15kg

kg

480

Aizsarg-vakumā
1kg-2kg

kg

270

10.daĜa – Olas
Olas (uzglabāšanas temp. grādos pēc Celsija: +5ºC...+25ºC, gabala produkcija, pārtikas produktu
derīguma termiĦš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā kopējā derīguma
termiĦa), jābūt marėētām, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc likumdošanas prasībām
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,
izĦemot C daĜas II grupas pārtikas krāsvielas

Pasūtītāja prasības

Vēlamais
fasējums un
svars

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 izšėiramas
aprises, pagriežot, nekustas
ievērojami prom no olas
centra, bez jebkādiem
svešėermeĦiem; aromāts: bez
nepiederīgiem aromātiem.
Latvijā ražots

Bretēs pa
10gb

Preces nosaukums

1

Olas(vistu)

gb

Plānotais
daudzums

N.p.k.

Mērvien.

Piegāde - pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00;

9600

11.daĜa – KartupeĜi
Piegāde - pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00.
Vienā piegādes reizē jāpiegādā vienas šėirnes kartupeĜi.
Produkti nesatur ăenētiski modificētus organismus. (MK notekumi Nr 172 no 13.03.2012.). Produkti
safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, kā arī atbilst noteiktajiem produkta kvalitātes
kritērijiem visā produkta realizācijas termiĦa laikā.
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, izĦemot C daĜas II
grupas pārtikas krāsvielas

Pasūtītāja prasības

Vēlamais
fasējums
un svars

Pārtikas. Latvijā audzēti.
Organoleptiskie rādītāji - Veseli,
svaigi, bez kaitēkĜu un slimību
bojājumiem, mehāniski nebojāti.
Sausi, tīri,neplaisājuši, vienas
botāniskās šėirnes, ar šėirnei
raksturīgu formu un krāsu
Kvalitātes rādītāji - KartupeĜi bez
asniem, bez zaĜiem plankumiem,
nav apvītuši vai mitri, bez tukšiem
vidiem un nav apsaluši. Zemes
piemaisījumi, ne vairāk kā 1
%.KartupeĜu vidējais diametrs nav
mazāks par 6cm. Latvijā audzēti

Safasēti
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
20-30kg

Preces
nosaukums

1

KartupeĜi

Plānotais
daudzums

N.p.k.

Mērvien.

KartupeĜiem jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, bioloăiskās lauksaimniecības
prasībām, vai audzēti atbilstoši laukasainiecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām,
to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”

kg

14 000

12. daĜa SiĜėe un zivju konservi
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, izĦemot C daĜas II
grupas pārtikas krāsvielas
Produkti nesatur Ăenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem.

Pasūtītāja prasības

Vēlamais
fasējums
un svars

Skumbrija tomātu mērcē Satur
vismaz 60% zivju. Nesatur pārtikas
piedevas - garšas pastiprinātājus
(E620-E650) un krāsvielas. Sāls
saturs mazāk par 1,25g uz
100.gr.produkta. Latvijā ražots

Fasēts
metāla
kārbā
0.240kg

Preces nosaukums

1

Skumbrija tomātu mērcē

gb

Plānotais
daudzums

N.p.k.

Mērvien.

Piegāde - pēc iepriekšēja pasūtījuma no plkst.8.00 līdz 17.00.

160

2

SiĜėes fileja mazsālītā

Mazsālītas siĜėes fileja eĜĜā, maiga
pēcgarša, bez stiprām garšvielu
piedevām, 15-17 cm, augstākā
labuma,
MK not.172, zivju produkts satur
vismaz 60% zivju, nesatur garšas
pastiprinātājus (E620-E650),
nesatur krāsvielas, izejvielas
nesatur ĂMO. Latvijā ražots

Safasēts
atbilstoši
drošības un
higiēnas
prasībām
1kg

kg

48

Pielikums Nr. 2
PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM

Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā”
Identifikācijas NR. APES ND 2015/1

Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reăistrācijas numurs
(vai personas kods):
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
IeĦemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu iepirkuma Nolikumu un tā
Tehniskajā specifikācijā definētās prasības, 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 pieĦemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt
visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz līguma slēgšanai.
Mēs apliecinām , ka
•

Uz Pretendentu un tā apakšuzĦēmējiem/partneriem(ja piesaista) neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 391.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi

•

Pretendents ir reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai t.sk. Pārtikas aprites uzraudzības likumam:
1) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas uzĦēmuma
reăistrācijas apliecība (ja attiecas) ____________________________________________
(apliecības numurs, datums, izdevējs)
2) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas uzĦēmuma
atzīšanas apliecība (ja attiecas) ______________________________________________
(apliecības numurs, datums, izdevējs)

1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku
atsevišėi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

•

Apliecinām, ka produktu ražošana, izplatīšana un piegāde tiks nodrošināta saskaĦā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām;

•

Piedāvātie produkti nesatur Ăenētiski 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, izĦemot C
daĜas II grupas pārtikas krāsvielas

•

Pretendenta rīcībā ir LR likumdošanai atbilstošs tehniskais aprīkojums un transporta līdzekĜi
produktu pārvadāšanai.

•

UzĦēmumā 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 apĦemamies 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;

•

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

•

Piekrītam norēėiniem pēcapmaksā ar bezskaidras naudas norēėinu (ar pārskaitījumu).

Apliecinām, ka sniegtās ziĦas ir patiesas un precīzas.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr. 3
Pretendenta veikto piegāžu saraksts
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā”
Identifikācijas NR. APES ND 2015/1

Pasūtītāja
nosaukums, kam
veikta piegāde

Pasūtījuma
apjoms un preču
grupas(daĜas)
nosaukums

Preces piegādes
periods

Pasūtītāja
kontaktpersona, tālrunis

(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

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

Pielikums Nr.4

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZĥĒMĒJIEM
UN PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā”
Identifikācijas NR. APES ND 2015/1

Nr. p.
k.

Nosaukums un
reă. Nr.

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Statuss
piedāvājumā

Pakalpojuma
daĜas apjoms no
kopējā apjoma
(%)

ApakšuzĦēmēja(-u) /
partneru paredzēto
pakalpojuma daĜu
apraksts

1.
……
(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

ApakšuzĦēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā –
brīvā formā

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/1
PRETENDENTA FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMAM „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/1 )
1. Apstiprinām, ka piedalāmies iepirkumā „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas
internātpamatskolā” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/1 ) par tiesībām noslēgt līgumu un
iesniedzam savu piedāvājumu saskaĦā ar Iepirkuma nolikumu.
2. Iepirkuma nolikuma noteikumi mums ir zināmi un saprotami pilnībā, un mēs tos apĦemamies pildīt.
3. Piedāvājuma cenā ir iekĜauti visi ar preču iegādi, piegādi atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības
likuma un citu normatīvo aktu prasībām, saistītās izmaksas, nodokĜi, kā arī visas ar to netieši saistītās
izmaksas (transporta pakalpojumi u.c.);
4. Piegādāto produktu pavadzīmē papildus būs norādītas pārtikas produktu uzglabāšanas režīms,
realizācijas termiĦš un veselības marėējums;

5. Līguma slēgšanas gadījumā pasūtījums jāveic telefoniski pa šādu telefona numuru.- (norādīt tālruĦa
numuru)

kontaktpersonai - (norādīt kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un ieĦemamo amatu).

7.Produkcija tiks piegādāta pasūtītājam _______________________________________________
(norādīt savu piedāvāto piegādes laiku vai Tehniskajā specifikācijā norādīto).

8. Mēs piedāvājam piegādāt pārtikas produktus sekojošās iepirkuma daĜās:

Piedāvātā produkta
apraksts*

Plānotais
apjoms
Kopējā cena
bez PVN
(euro)

Ražotāja
nosaukums
-----------------Ražotāja valsts

Vienas vienības
cena bez PVN
(euro)

Produkta
nosaukums

Mērvienība
(vienība)

Nr.p.k.

Iepirkuma daĜas numurs un nosaukums

1.
2.
….

( tabulas rindu skaitu papildināt)

* - produkta aprakstā jānorāda:
1) preces satāvs;
2) cita produktu raksturojoša informācija
3) informācija par tiem produktiem, kuri sertificēti (ja sertificēti) atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas prasībām, bioloăiskās lauksaimniecības prasībām, vai audzēti atbilstoši laukasainiecības produktu
integrētās audzēšanas prasībām, saskaĦā 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
bioloăiskās lauksaimniecības prasībām, vai audzēti atbilstoši laukasainiecības produktu integrētās
audzēšanas prasībām, saskaĦā 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 apliecinājums par sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar ražotāju ( nosaukt) vai audzētāju
( nosaukt), ja tiks noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju.

Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/1

APLIECINĀJUMS
par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu

Mēs,(Pretendenta nosaukums) apliecinām, ka atbilstoši Iepakojuma likumam, mēs iepirkuma
līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, pieĦemsim no Pircēja iepriekš šī Līguma ietvaros
piegādāto produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie terciārie iepakojumi) atpakaĜ pēc iepakojumā esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja
papildus samaksu par izlietotā iepakojuma pieĦemšanu.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
Ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona Pretendenta piedāvājumam jāpievieno pilnvara

Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/ 1
LĪGUMA PROJEKTS
Pārtikas preču piegādes LĪGUMS Nr.______
2015.gada____.______________
Gaujienas internātpamatskola, reă. .90000035552, juridiskā adrese „Internātskola“, Gaujienas
ciems, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339, tās direktores Vitas Andersones personā, kura
rīkojas saskaĦā Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pircējs, no vienas puses, un ………., kurš
reăistrēts LR UzĦēmumu reăistrā ar Nr. …….., juridiskā adrese: ………; faktiskā adrese: ……….,
kuras vārdā saskaĦā ar ……. rīkojas tās.........no otras puses turpmāk saukts „Pārdevējs”, turpmāk
tekstā abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Apes novada domes Publisko iepirkuma kārtībā veikto
iepirkumu- atklāts konkurss
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas
internātpamatskolā” (identifikācijas Nr. Apes ND 2015/1), noslēdz šo iepirkuma līgumu, turpmāk
tekstā “Līgums”, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo līgumu Pārdevējs apĦemas pārdot un piegādāt Pircējam pārtikas produktus (turpmāk tekstā
„Prece”), saskaĦā ar šī līguma Pielikumā Nr.1 „……..” norādīto sortimentu, cenām, Pircēja
pasūtījumiem un iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajiem piegādes laikiem.
1.2. Pārdodamās un Pircējam piegādājamās preces saskaĦā ar piedāvājumu (………..) ir:
1.2.1.……………………….
1.3. Pircējs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā.
1.4. Preču sortiments, kvalitāte, tehniskā specifikācija un cena par vienību, kurā iekĜauta (taras
izmaksas, piegādes un pakalpojumu) samaksa, kas saistīta ar Preces piegādi, ir norādīta
1.pielikumā un ir neatĦemama šā līguma sastāvdaĜa.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIĥŠ UN VIETA
2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un tiek noslēgts līdz 2016. gada 31. maijam
2.2. Nepieciešamības gadījumā puses var vienoties par Līguma grozījumiem.
2.3. Preču piegādes vieta Gaujienas intern ātpamatskola, „Internātskola”, Gaujienas ciems, Gaujienas
pagasts, Apes novads, LV-4339
2.4. Pārdevējs un Pircējs savstarpēji saskaĦo Preces daudzumu un piegādes termiĦu šī līguma 4.5.
punkta kārtībā.
2.5. Līguma izpildes kontrolei un administrēšanai Pasūtītājs norīko savu pārstāvi – ……………
3. LĪGUMA CENA UN NORĒĖINU KĀRTĪBA
3.1. Preces cena tiek noteikta atbilstoši Pārdevēja piedāvājumā (pielikums Nr.1 ”Pretendenta finanšu
piedāvājums”) norādītajai katra veida Preces pārdošanas cenai par vienu vienību un Līguma
summa par iepirkuma daĜu:
3.1.1.………………………………….
3.2. Kopējā Līguma summa ir atkarīga no Pasūtītāja pasūtītā un Pārdevēja piegādātā Preču apjoma.
3.3. Pircējs apĦemas apmaksāt par Preces piegādi 12 (divpadsmit) darba dienu laikā pēc Preču
pavadzīmes – rēėina abpusējas parakstīšanas dienas.
3.4. Ja apmaksa par saĦemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiĦā, Pārdevējs ir tiesīgs
pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt līguma darbību.
3.5. Visi norēėini starp pusēm notiek EUR (euro).
3.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot
līgumslēdzēju bankas norēėinu kontus.

3.7. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi- rēėinu, kuru paraksta
Pušu pilnvarotie pārstāvji.
3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē - rēėinā, Pārdevējs
norāda rēėina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā
skaitā iepirkuma identifikācijas numuru: Apes ND 2015/ 1).
3.9. Gadījumā, kad Pārdevēja izsniegtajos Preču pavadzīmes -rēėinos uzrādītā Prece neatbilst šā
līguma 1.1.punktā minētai Precei, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēėinus
līdz minēto prasību izpildei un neatbilstības novēršanai.
3.10. Prece skaitās pieĦemta pēc izsniegtā daudzuma un kvalitātes, ja Pircējs Pārdevējam nav
iesniedzis pretenziju …. dienu laikā no Preces saĦemšanas brīža.
3.11. Pēc Līguma izpildes, kā arī gadījumā, ja līgums tiek lauzts pirms šā līguma 2.1.punktā norādītā
termiĦa, Pārdevējam, ne vēlāk kā viena mēneša laikā, jāsastāda un jāpaziĦo Pircējam norēėins.
3.12. Pircējam ir tiesības viena mēneša laikā no norēėina saĦemšanas dienas iesniegt Pārdevējam savus
iebildumus par norēėinu pareizību. SaĦemot iebildumus, Pārdevējs nezaudē tiesības uz samaksu,
kas viĦam, atbilstoši norēėinam, pienākas.
3.13. Ja Pircējs mēneša laikā nav iesniedzis Pārdevējam iebildumus par saĦemto norēėinu, tad šis
norēėins uzskatāms par galīgu un nav aptrīdams.
4. PASŪTĪJUMA KVALITĀTE UN APJOMS
4.1. Pārdevējs apĦemas veikt kvalitatīvu Preču piegādi LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
ievērot sekojošās obligātās prasības:
4.1.1.Pārtikas produktu derīguma termiĦš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja
noteiktā kopējā derīguma termiĦa;
4.1.2.Derīguma termiĦš ātri bojājušiem 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 marėētiem 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 termiĦiem, veselības marėējumam;
4.1.6.Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā
ražotāja iepakojumā.
4.1.7.Atbilst ES un LR tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un apriti.
4.1.8.Produkti nesatur Ăenētiski modificētus organismus un nav ražoti 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,
izĦemot C daĜas 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;
4.1.12.Pārtikas produktu piegāde atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotos
transportlīdzekĜos.
4.1.12.Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augĜiem, ogām un dārzeĦiem:
−
−

Produktam jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai bojāts, ka vairs
neder patēriĦam. Produktam jābūt bez slimībām un fizioloăiskiem trūkumiem;
Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez
zemēm, insektiem un to kūniĦām, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un
apstrādes līdzekĜu paliekām);
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−
−
−
−
−
−

Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā
tai ir jābūt pilnīgi svaigai un produktam nav pieĜaujamas ne mazākās vīšanas pazīmes;
Produktam ir jābūt bez kaitēkĜiem un kaitēkĜu 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.

4.1.13.Produkcija tiek ražota, izplatīta un piegādāta, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasības.
4.1.14. Pretendentam ir jāpiegādā kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstoši
pārtikas produkti saskaĦā 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"
4.1.15. Jāievēro MK noteikumi Nr.610 „Higienas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 511 punkta prasības.
4.1.16. Jāievēro MK noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marėēšanas noteikumi”
4.2. Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvo Preču transportēšanu un Preču
apmaiĦu.
4.3. Pārdevējs Preci piegādā pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu – pieprasījumu atsevišėās partijās.
4.4. Izdevumus par Preču piegādi sedz Pārdevējs.
4.5. Pircējs Preces pasūtījumu nodod Pārdevējam pa tālruni ………….. vai e-pastu………………..
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-rēėina parakstīšanas dienas;
5.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kvalitātes kontroli piegādātajai Precei, pieaicinot speciālistus un
ekspertus, pieprasīt un saĦemt ar Preci saistītos dokumentus vai to kopijas;
5.2. Pārdevēja pienākumi un atbildība:
5.2.1. veikt Preču piegādi atbilstoši šā līguma nosacījumiem;
5.2.2. nekavējoties rakstiski informēt Pircēju par izmaiĦām Preču piegādē un pamatot izmaiĦu
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 jānorāda pārtikas produktu uzglabāšanas režīms,
realizācijas termiĦš un veselības marėējums;

5.2.5.

Pārdevējs nodrošina, lai uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloăiskās
lauksamniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, Preces piegādes brīdī
ir atbilstoša norāde;

5.2.6.

Ja Pārdevējs pārdod Preci, kura atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām,
bioloăiskās lauksaimniecības prasībām, vai audzēti atbilstoši laukasainiecības produktu
integrētās audzēšanas prasībām,
saskaĦā
Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta
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noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība”, bet pats to neaudzē vai neraži, tad Pārdevējs iesniedz
Pasūtītājam ražotāju vai audzētāju sarakstu, norādot kontaktinformāciju un apliecinājumu
par savstarpēju ražotāja/audzētāja un Pārdevēja sadarbību.
6. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU
6.1. Saistību daĜējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas
normatīvajos aktos un šā līguma noteiktajā kārtībā.
6.2. Par Preces piegādes termiĦa nokavējumu Pārdevējs Pircējam maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no
termiĦā nepiegādātās Preces pirkuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa
Puses neatbrīvo Līguma izpildes pienākuma.
6.3. Par apmaksas termiĦa neievērošanu Pircējs, pēc pirmā Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam
nokavējuma procentus 0,05.% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Nokavējuma procentu
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 veiktais iepirkums
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā” 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 PIEěAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA
7.1. Pusēm savstarpēji vienojoties Līgumu var papildināt ar nosacījumiem vai grozīt nepārkāpjot
Publisko iepirkuma kārtībā veiktā iepirkuma -atklātā konkursa „Pārtikas iepirkums izglītojamo
ēdināšanai Gaujienas internātpamatskolā” nolikuma prasības un vērtēšanas kritērijus.
Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar Vienošanās protokolu, kuru noformē kā Līguma
pielikumu, kas kĜūst par neatĦemamu šā līguma sastāvdaĜu.
7.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiĦa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts
ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kĜūst par šā Līguma
neatĦemamu sastāvdaĜu.
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 paziĦojuma vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, ja
Pārdevējs neatbilst kādam no iepirkuma nolikumā uzskaitītajiem pretendentu piemērojamības
kritērijiem.
7.5. Līguma laušanas gadījumā Puses norēėinās atbilstoši saĦemtajai Precei un izsniegtajām Preču
pavadzīmēm -rēėiniem.
7.6. Līguma pielikumā noteiktās cenas ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un to palielināšana ir
pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju. Līdz ar ko Pircējam
nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.
7.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas
nepārvaramas varas apstākĜu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks),
kā arī valsts varas vai pašvaldības institūciju pieĦemtie lēmumu, normatīvo aktu pieĦemšana
u.c, kuras Puses nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.
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7.8. Nepārvaramas varas iestāšanos ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu institūciju izziĦu. Pusēm
nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākĜu iestāšanos un ir jāveic visi nepieciešamie
pasākumi, lai nepieĜautu pusēm zaudējumu veidošanos.
8. STRĪDUS IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties.
Vienošanās tiek noformēta rakstiski kā pielikums un kĜūst par neatĦemamu šā līguma
sastāvdaĜu.
8.2. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
8.3. Ja Pārdevējam iesniegtajā norēėinā vēlāk tiek atrasta kĜūda, Pircējs iesniedz Pārdevējam izlabotu
norēėinu 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. Sūdzībā par pārskaitīto norēėinu nevar celt prasības, kuras nebija minētas iebildumos par
sākotnējo norēėinu.
8.5. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz .. (…….)lapām, katra no Pusēm saĦem 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
sastāvdaĜa.

pielikumi „………..”, kas ir neatĦemama šī Līguma

10. PUŠU ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pircējs:

Pārdevējs:

…………….

………………..

Līguma parakstīšanas datums:

Līguma parakstīšanas datums:
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