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1.

Pasūtītājs

Apes novada dome, reģ. 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
Iepirkumu finansē Sociālās aprūpes centrs „Trapene”

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiņas
kārtība

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir
vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000euro.)
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā
http://www.apesnovads.lv sadaļā - Publiskie iepirkumi.
Nolikumu var saņemt 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 produktu iegāde sociālā aprūpes centra „Trapene” vajadzībām
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5)
CVP kods: 15000000-8
Iepirkums paredz:
Kvalitatīvu un nekaitīgu pārtikas produktu, normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām atbilstošas pārtikas produktu piegāde sociālā aprūpes centra iemītnieku
ēdināšanai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju:
(pielikums Nr. 2)
 iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās;
 par katru iepirkuma daļu ir jāiesniedz atsevišķs piedāvājums;
 pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta
daļas atsevišķām pozīcijām
 pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daļām,
iesniedzot piedāvājumus par konkrēto daļu/daļām, pretendentam ir jāiesniedz
piedāvājums par visām precēm, kuras norādītas attiecīgās daļas tehniskajā
specifikācijā;
 vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko piedāvājumu
varianti.

Līguma izpildes
vieta un
laiks

Sociālās aprūpes centrs „Trapene”, “Bitītes”, Trapenes ciems, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
No līguma noslēgšanas brīţa līdz 01.06.2015.

5.

Piedāvājuma
derīguma
termiņš

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90
(deviņdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski
paziņo pasūtītājam.

6.

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, datums,

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2014.gada 6.maijam plkst. 16. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
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laiks, kārtība

sūtot pa pastu uz norādīto adresi.
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā. Ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt
komercdarbību.

7.

Prasības
pretendentam

Pretendenta rīcībā ir LR likumdošanai atbilstošs tehniskais aprīkojums un
transporta līdzekļi produktu pārvadāšanai.
Pārtikas apritē iesaistītās pretendenta nodarbinātās personas ievēro normatīvajos
aktos noteiktās higiēnas prasības un tām ir normatīvajos aktos noteiktā
kvalifikācija.
Pretendents veic paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas
nelabvēlīgi ietekmē pārtikas kvalitāti. Pretendents nodrošina pārtikas aprites
drošības procedūras un kontroles pasākumus.
Pretendents apņemas veikt kvalitatīvu preču piegādi, kas atbilst Pārtikas aprites
uzraudzības likumam un citiem pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem
aktiem.
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.
Piegādātājam jāievēro MK noteikumu Nr.1451 no 10.12.2013. prasības.
Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta piektajā daļā
minētie izslēgšanas nosacījumi:
1) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīves vieta, nav nodokļu parādu ,t.sk. valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
2) Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu,
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
Pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai t.sk. Pārtikas aprites
uzraudzības likumam:
1) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas
uzņēmuma reģistrācijas apliecība (ja attiecas)
2) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas
uzņēmuma atzīšanas apliecība (ja attiecas)
Pretendents nodrošina pasūtītājam iespēju norēķināties par precēm pēcapmaksā
ar bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu);
Pretendentam jānodrošina preču piegāde bez papildus maksas. Piegādes
izmaksas iekļaujamas cenā par vienību;
Sagatavojot finanšu – tehnisko piedāvājumu, pretendentam ir jāprognozē un
jāaprēķina iespējamā inflācija. Tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi
nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai.

8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

Katrs pretendents vai pretendentu grupa var iesniegt tikai vienu
piedāvājuma variantu.
Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu
valodā– viens oriģināls un viena kopija, ar attiecīgu norādi piedāvājuma pirmās
lapas labajā augšējā stūrī – ORĢINĀLS vai KOPIJA.
Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
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Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai Iepirkumā ir jānoformē atbilstoši
LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām, dokumentiem jābūt
sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Piedāvājums iepirkumam „Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra
„Trapene” vajadzībām” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5)
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
3. Neatvērt līdz 2014. gada 6. maija plkst. 16.00
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar visu piedāvājumu sagatavošanu
un iesniegšanu Pasūtītājam.
Piedāvājuma sagatavošana:
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai
citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno
Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai
(Pielikums Nr. 2)
Piedāvājumu paraksta pretendenta likumiskā persona vai pretendenta pilnvarotais
pārstāvis.
1. Piedāvājuma forma - Pielikums Nr.1
9.

Iesniedzamā
informācija

2. Ja Pretendents reģistrēts ārzemes, tam jāiesniedz Reģistrācijas apliecības vai
komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un
individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistra
līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka
Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (ja Pretendents ir juridiska
persona).
3. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
4. Apliecinājums, kurā pretendents (ja Pretendents ir juridiska persona) norāda,
ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādi, vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro.
(Pielikums Nr. 1)
5. Finanšu piedāvājums - (Pielikums Nr. 3)
6. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (ja attiecas) (Pielikums Nr. 4)
Ja Pasūtītājam pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziņas, atļaujas vai apliecības (oriģināli vai to apliecinātas kopijas).
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Piedāvājuma
10. cena

Katrā vienības cenā iekļaujamas visas paredzamās ar konkrētās piegādes izpildi
saistītās izmaksas. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumus, kas ir
saistoši Pretendentam, izņemot 21% PVN.
Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik
mainīta līguma darbības laikā izņemot gadījumu, ja piegādājamo produktu tirgus
cenas paaugstinās vai pazeminās par 10 % vai vairāk, vai valsts pārvaldes
institūcijas ievieš papildus prasības pārtikas apritē, kas produkcijas izmaksas
būtiski (par desmit vai vairāk procentiem) sadārdzina vai palētina. Cenu izmaiņas
pierādāmas ar Valsts statistikas komitejas izziņu. Šajā minētajā gadījumā cenas
var tikt izmainītas, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.

11. Piedāvājuma
izvēles kritēriji

Piedāvājumu vērtēšana
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic
slēgtā sēdē.
Komisija vērtē:
1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma
prasībām;
Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi tālāk netiek vērtēti.
2. Piedāvājums atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Finanšu piedāvājumu.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta piedāvājumu ar
zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
12. Iepirkumu
komisijas tiesības salīdzināšanai.
2. Pieprasīt Pretendentam iesniegt preču paraugus vērtēšanai, preču sertifikātus
vai citus preču kvalitāti apliecinošus dokumentus.
3. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām
prasībām.
4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
5. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
6. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
7. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniegt informāciju par Nolikumu.
8. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu.
9. Samazināt vai palielināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls.
Pretendenta
13. tiesības un
pienākumi

14. Pielikumi

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
3. Iesniegt preču paraugus un sertifikātus pēc Pasūtītāja pieprasījuma norādītajā
laikā un vietā.
4. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un
LR normatīvo aktu prasībām.
5. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu
atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
Pielikums Nr. 1 - Piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 2 - Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5
PRETENDENTA PIETEIKUMS
IEPIRKUMAM „Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra „Trapene” vajadzībām”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5)
Piedāvājums iepirkumam:

Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra
„Trapene” vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs:
Pretendenta nosaukums: Vienotais reģ.nr.:
Pretendenta rekvizīti:

Apes ND 2014/5

Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Telefons, fax: e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:

Kontaktpersona
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, telefons,e-pasts)
Parakstītājs
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
Mēs apliecinām , ka
nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam
beigu termiņam tas būs likvidēts;
 Pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, vai tie
kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;
 Pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai t.sk. Pārtikas aprites uzraudzības likumam:
1) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas uzņēmuma
reģistrācijas apliecība (ja attiecas) ____________________________________________
(apliecības numurs,
datums, izdevējs)
2) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas uzņēmuma
atzīšanas apliecība (ja attiecas) ______________________________________________
(apliecības numurs,
datums, izdevējs)
 Apliecinām, ka produktu raţošana, izplatīšana un piegāde tiks nodrošināta saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām;
 Uzņēmumā tiek nodrošināti pārtikas aprites drošības procedūras un kontroles pasākumi;
 Mēs apņemamies veikt kvalitatīvu preču piegādi, kas atbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam,
MK noteikumiem Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem” un citiem pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem;


Apliecinām, ka sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Piegādes vieta un nosacījumi:
Apes novada sociālās aprūpes centrs „Trapene”,
„Bitītes”, Trapenes ciems, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4339
1. Iepirkuma priekšmeta obligātās prasības
1. Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no raţotāja noteiktā
kopējā derīguma termiņa;
2. Derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas;
3. Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā;
4. Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uz
pārtikas preču iepakojuma jābūt norādītam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos;
5. Piegādāto produktu pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas reţīmam,
realizācijas termiņiem, veselības marķējumam;
6. Pārtikas produktu piegāde atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotos
transportlīdzekļos.
7. Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem, ogām un dārzeņiem:


Produktam jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai bojāts, ka vairs neder
patēriņam. Produktam jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem trūkumiem;



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



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



Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem un kaitēkļu bojājumiem.



Produktam ir jābūt bez svešas smarţas un garšas;



Produktam ir jābūt bez lieka virsmas mitruma;



Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam;



Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam raţas novākšanas brīdī, jo tas ietekmē
produkcijas uzglabāšanu.

8. Produkcija tiek raţota, izplatīta un piegādāta, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasības.
9. Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāţu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāţu pacientiem” noteiktajām prasībām.
10. Piegādātājam jāievēro MK noteikumu Nr.1451 no 10.12.2013. prasības
11. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām daļām, par vienu daļu, par vairākām daļām.
12. Piedāvājums jāiesniedz par visu daļā minēto apjomu.
13. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
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1.

Kefīrs ar bifido
baktērijām

2.

Krējums skābais

3.

Krējums 35%

4.

Biezpiens

5.

Svaigpiens

6.

Sviests

7.

Siers

8.

Saldā biezpiena
masa
Kausēts siers

9.

10

2% tauku saturs, pienskāba,
atspirdzinoša, skābpiena
produktam raksturīga garša
un smarţa, krāsa balta vai
viegli iedzeltena, konsistence
viendabīga, mēreni bieza ar
izjauktu recekli
15% tauku saturs, tīra
pienskāba garša, ar svaigam
krējumam raksturīgu tīru
produkta smarţu. Konsistence
viendabīga, mēreni bieza,
nedaudz spīdīga, krāsa no
baltas līdz kremkrāsai
Vājpiena, tauku saturs 0,5%
garša un smarţa – tīra,
pienskāba, konsistence mīksta, viendabīga ar
biezpiena graudiņiem,
pieļaujama neliela sūkalu
izdalīšanās.
Krāsa – no baltas līdz
kremkrāsai
Tauku saturs 2%, Atdzesēts
ne augstāk par 6°C , ar
svaigpienam raksturīgu
smarţu un garšu, krāsa balta
vai viegli iedzeltena, šķidrs ar
viendabīgu konsistenci, bez
pārslām
Tauku saturs 82%, fasēts
folijā
Cietais, nogatavināts, ar
pazeminātu tauku saturu siera
sausnā līdz 45%, „Krievijas”,
ar siera šķirnei raksturīgu
acojumu

Vitaminizēts piena
dzēriens “Piena
spēks” vai
ekvivalents

1 litra
pakās

litri

1000

5 litru
polimēra
spainī

kg

250

5 litru
spainītis
Sveramais 5
litru
polimēra
spainī

kg

120

kg

450

20 litru
noslēgtos
spaiņos

litri

2500

0,2 kg
iepakojums
5 kg,
sintētiskajā
apvalkā

kg

410

kg

300

5 litrul
spainīši
3 litru
spainīši
iepakojums
Pakas

kg

250

kg

60

litri

150

Kopējā cena bez PVN

Vēlamais
fasējuma
veids

Vienas vienības cena
bez PVN

Prasības

Plānotais maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

1. daļa. Piens un piena produkti

Piegādes laiki: pirmdienas, trešdienas , piektdienas līdz plkst. 7.00
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāţu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāţu pacientiem” noteiktajām prasībām.
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1.

Svaigas vistu
olas

Svaigas, tīrām čaumalām no
ārpuses, veselas, nebojātas, A
kategorijas L (vidējais olas
svars ne mazāks par 60 g)

Pa 30 ligzdiņām
vienā bretē

gabali

Kopējā cena
bez PVN

Vēlamais
iepakojums

Vienas
vienības cena
bez PVN

Prasības

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

2. daļa. Olas

7200

Piegāde vienu reizi nedēļā darbdienās no plkst. 7.00-14.00
Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 1 mēnesi

kg

1200

kg

800

kg

100

0.7 kg fasēta,
polimēra
iesaiņojumā

kg

100

0.4 kg fasēta,
polimēra
iesaiņojumā

kg

200

Vēlamais
iepakojums

1.

Baltmaize

2.

Veidņu maize

3.

Rudzu saldskābā
maize

4.

Klona maize

5.

Karaša

Kviešu milti a/l, cukurs,
raugs, sāls, eļļa augu.
Maize gatavota pielietojot
ierauga metodi, griezta
Bez uzlabotājiem, polimēra
iesaiņojumā, griezta
„Goda” vai ekvivalents,
saldskābmaize, bez
uzlabotājiem, polimēra
iesaiņojumā, griezta
„Senču” vai ekvivalents,
klona maize, bez
uzlabotājiem, polimēra
iesaiņojumā, griezta
Bez uzlabotājiem polimēra
iesaiņojumā,griezta

Kopējā cena bez
PVN

0.4 kg fasēta,
polimēra
iesaiņojumā,
nesagriezta
0.6 kg fasēta,
polimēra
iesaiņojumā
0.7 kg fasēta,
polimēra
iesaiņojumā

Prasības

Vienas vienības
cena bez PVN

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

3. daļa. Maize

Piegāde katru dienu (izņemot svētdienas) līdz plkst. 7.00
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāţu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāţu pacientiem” noteiktajām prasībām.
nedrīkst piedāvāt produktus, ja tie satur:
1) daļēji hidrogenizētus augu taukus (6.4.p),
2) izmantot augu eļļu ar ĢMO.
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1.

Cūkgaļas karbonāde

2.

Cūkgaļas krūtiņa

4.

Cūku ragū svaigi

Svaiga, atdzesēta, bez kauliem,
1. šķira
Svaiga, atdzesēta, bez kaula,
cauraugusi
Svaigi atdzesēti

5.

Liellopu aknas

Saldētas, nesadalītas

Plastmasas
kastēs
Plastmasas
kastēs
Plastmasas
kastēs
Plastmasas
kastēs

kg

450

kg

150

kg

150

kg

120

Kopējā cena
bez PVN

Vēlamais
iepakojums

Vienas vienības
cena bez PVN

Tehniskās prasības
specifikācijai

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

4.daļa. Svaigi atdzesēta cūkgaļa un cūkgaļas, liellopu gaļas subprodukti

Piegāde divas reizes nedāļā darbdienās no plkst.7.00-14.00
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāţu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāţu pacientiem” noteiktajām prasībām: nedrīkst piedāvāt gaļu, gaļas izstrādājumus no
mehāniski atdalītas gaļas

1.

Cūku vaigi

Kūpināti un /vai ţāvēti

kg

kg

150

2.

Cūkgaļas sardeles

Dabīgā apvalkā

kg

kg

100

3.

Cīsiņi “Bērnu”

Dabīgā apvalkā

kg

kg

130

4.

Pusţāvētā desa

Dabīgā apvalkā

kg

kg

200

5.

Desa vārīta

Doktora „Ekstra” desa,
poliamīda iesaiņojumā.

kg

kg

200

6.
7.
8.

Ţāvēts speķis
Mednieku desiņas
Putraimu desa

kg
kg
kg

kg
kg
kg

30
30
80

9.

Aknu pastēte

0.2 kg fasēta
vai sveramā

kg

70

11.

Vistas gaļas
šķiņķīši (saldēti)

15 kg kastēs

kg

330

12.

10 kg kastēs

kg

100

13.

Vistas gaļas stilbiņi
(saldēti)
Ţāvēts šķiņķis

kg

50

14.

Cūkgaļas galerts

Cūkgaļa gabaliņos

kg

100

15.
16.
17.

Kupāti
Vistu šķinķīši
Ţāvētas ribas

Dabīgā apvalkā
Ţāvēti

Vakuuma
iesaiņojumā
Vakuuma
iesaiņojumā
kg
kg
Plastmasas

kg
kg
kg

80
50
200

Dabīgā apvalkā.
Pildīta ar grūbu
putraimiem, asinīm un
speķi, dabīgā apvalkā

Vistas gaļas šķiņķīši bez
muguriņas un bez stilba
daļas
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Kopējā cena
bez PVN

Vēlamais
iepakojums

Vienas
vienības cena
bez PVN

Prasības

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

5.daļa. Gaļas izstrādājumi un desas

kastēs
Kārbiņās 250 g

Gaļas konservi
„Tūristu brokastis”

18.

kg

50

Piegāde divas reizes nedāļā darbdienās no plkst.7.00-14.00
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāţu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāţu pacientiem” noteiktajām prasībām.
nedrīkst piedāvāt gaļas produktus un gaļas izstrādājumus, ja tie satur:
1) mazāk kā 70% gaļas;
2) garšas pastiprinātājus (E620-E650) un krāsvielas(E100-E180);
3) mehāniski atdalītu gaļu;
4) ĢMO;
5) sāls saturs produktā ir mazāks par 1.25g uz 100g produkta.
Piedāvātājs garantē, ka piedāvātie produkti atbilst augstāk minētajām prasībām.

30
85

Kārbiņās 240 g

kg

65

Kārbiņās 240 g
Spainīšos

kg
kg

100
50

spainīšos
kg
0.2 kg
burciņās

kg
kg
kg

50
30
20

kg

20

Mazsālītā bez galvām
Skumbrija savā sulā
ar eļļu

3.

Zivju konservi

4.
5.

Zivju konservi
Siļķu filejas

6.
7.
8.

Siļķu fileja
A\K zivs (skumbrija)
Sinepes

Skumbrija tomātu
mērcē
Šprotes eļļā
Gabaliņi ar bietēm
majonēzē
Gabaliņi majonēzē

9.

Mārutki
0.2kg burciņās
Piegāde vienu reizi mēnesī darbdienās no plkst. 7.00-14.00

1.

Apelsīni

2.

Avenes

3.

Banāni

4.

Bumbieri

Prasības
Vēlamais
iepakojums
Sulīgi, saldi, plānu
miziņu, viegli lobās, maz
sēkliņām, bez bojājumiem
Svaigi, gatavi bez pleķiem
un bojājuma pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleķiem
un bojājuma pazīmēm
Saldi, sulīgi vai miltaini
sulīgi, gatavi tūlītējai
lietošanai svaigā veidā,
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kg

300

kg

20

kg

500

kg

200

Kopējā cena
bez PVN

Produkta
nosaukums

Vienas
vienības cena
bez PVN

Svaigi augļi un ogas
Plānotais
maksimālais
apjoms

Nr.p.k.

Sinepes „Krievu”,
„Spilva” vai
ekvivalents, nesatur
konservantus.

Kopējā cena
bez PVN

kg
kg

Siļķe
Zivju konservi

Vienas
vienības cena
bez PVN

Vēlamais
iepakojums
4 kg spainīšos
Kārbiņās 240 g

1.
2.

7daļa.

Plānotais
maksimālais
apjoms

Prasības

Mērvienība

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

6.daļa. Siļķe un zivju konservi

bez bojājumiem
Sulīgi, plānu miziņu,
viegli lobās, maz
sēkliņām, bez bojājumiem
6.
Kivi
Veseli, nebojāti,
vienmērīgi
nogatavojušies, saldi,
sulīgi, plānu mizu
7.
Mandarīni
Sulīgi, saldi, plānu
miziņu, viegli lobās, maz
sēkliņām, bez bojājumiem
8.
Zemenes
Svaigi, gatavi bez pleķiem
un bojājuma pazīmēm
9.
Āboli
Svaigi, gatavi bez pleķiem
un bojājuma pazīmēm
10.
Ķirši
Svaigi, gatavi bez pleķiem
un bojājuma pazīmēm
11.
Plūmes
Saldas, sulīgas, gatavas,
bez bojājumiem, vienas
botāniskās šķirnes
robeţās, ar šķirnei
raksturīgu formu un
krāsu, tūlītējai lietošanai
svaigā veidā, bez
termiskās apstrādes
Piegāde divas reizes nedāļā darbdienās no plkst.7.00-14.00
5.

Citroni

kg

35

kg

30

kg

200

kg

50

kg

200

kg

10

kg

20

1.

Gurķi

2.

Tomāti

3.

Sīpoli

4.

Ķiploki

5.

Kāposti svaigi

6.

Ķīnas kāposti

Augstas kvalitātes, svaigi,
diametrs 3-5 cm, garums: īsie
līdz 15 cm, garie līdz 25 cm.
Gurķu vidus blīvs ar negatavām,
mīkstām sēklām.
Augstas kvalitātes, veseli, svaigi,
ar blīvu struktūru, miltaini,
diametrs 7-10 cm
Sīpolu galviņa stingra,
nogatavojusies, vesela, sausa,
bez asniem. Forma un krāsa
raksturīga botāniskajai šķirnei.
Diametrs 5-7 cm
Diametrs 4-6 cm, stingras
galviņas ar lielām daiviņām,
apţāvētas, sausas zvīņlapas,
izţāvēta loka daļa, kas
nepārsniedz 2–5 cm no ķiploka
galviņas.
Augstas kvalitātes,
galviņkāposti, diametrs 20-55
cm galviņās, bez plīsumiem un
bojājumiem.
Svaigi, nepārauguši, stingri
piekļautām lapām, sulīgi,
kraukšķīgi, bez lieka mitruma,
bez bojājumiem uz lapām un
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Maisiņos

kg

300

kg

500

kg

600

kg

30

kg

300

kg

100

Kopējā cena
bez PVN

Vēlamais
iepakojums

Vienas
vienības cena
bez PVN

Prasības

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

8. daļa. Dārzeņi un garšaugi

kātiem, vienmērīgi nogrieztām
saknēm
7.
Rutki
Augstas kvalitātes, svaigas,
pārtikas, diametrs 10-15 cm
8.
Bietes
Sausas, tīras, neplaisājušas,
vienas botāniskās šķirnes, ar
šķirnei raksturīgu formu un
krāsu. Sulīgas, tumši sarkanas,
pārgrieţot – vienmērīgs
krāsojums;
diametrs 10-15 cm
9.
Burkāni
Veseli, svaigi, nebojāti. Sausi no
ārpuses, tīri, neplaisājuši, vienas
botāniskās šķirnes, ar šķirnei
raksturīgu formu un izteikti
oranţā krāsā, diametrs 3-5 cm,
garums 15-20 cm,
nepārkoksnējušies.
10.
Lociņi
Augstas kvalitātes, svaigi
11.
Puravi
Stingrām, neburzītām lapām,
baltiem kātu galiem, sulīgi un
svaigi, bez lieka mitruma, bez
bojājumiem, ar vai bez sakņu
galiņiem, bez zemes lapu starpās
12.
Dilles
Svaigi zaļgani, viegli čaukstoši,
stingri, nesaspiesti un nebojāti
laksti, raksturīgi jauniem un
svaigiem lokiem, šķirotiem,
mazgātiem, bez lieka mitruma,
bez bojājumiem, ar vai bez
galviņām
13.
Pētersīļi
Svaigi, bez lieka mitruma,
nebojāti un bez zemes
piejaukuma
14.
Lapu salāti
Svaigi, nepārauguši, kraukšķīgi,
bez lieka mitruma un
bojājumiem, bez zemes
piejaukuma
15.
Redīsi
Svaigi bez lapām, stingru,
kraukšķīgu vidu, bez lieka
mitruma, bez bojājumiem, ar
blīvu struktūru, bez zemes
piejaukuma
16
Paprika
Veselām , biezām, svaigām,
sulīgām pākstīm diametrā 10-13
cm, ar nelielu serdeni, mazu
astīti un maz sēkliņām, bez
ārējiem mizas bojājumiem un
bez vītuma pazīmēm, gatava
lietošanai uzturā bez termiskās
apstrādes, var būt daţādās krāsas
Piegāde divas reizes nedāļā darbdienās no plkst.7.00-14.00
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kg

20

Maisos vai
kastēs

kg

100

Bietes

Maisos vai
kastēs

kg

450

Burkāni

kg
kg

50
25

kg

10

kg

10

kg

40

kg

70

kg

5

Vēlamais
iepakojums
10 kg kastēs

kg

250

Baltās zivs fileja
5 kg kastēs
panējumā ar sieru
Piegāde vienu reizi mēnesī darbdienās no plkst.7.00-14.00

kg

100

1.

Zivs liemenis

Saldēta Heka
liemeni, sverama,
nesatur toksīnus.

2.

Kopējā cena
bez PVN

Tehniskās prasības
specifikācijai

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p
.k.

Vienas vienības
cena bez PVN

9. daļa. Saldēti pārtikas produkti

Augstas kvalitātes, pārtikas,
vienā piegādes reizē piedāvā
viena veida šķirnes kartupeļus,
9-11 cm diametrā
Kartupeļu piegāde divas reizes mēnesī
1.

Kartupeļi

14

kg

7000

Kopējā cena
bez PVN

Vēlamais
iepakojums
maisi

Vienas
vienības cena
bez PVN

Prasības

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

10. daļa. Kartupeļi

Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5
PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMAM „Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra „Trapene” vajadzībām”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5)
Piedāvājums iepirkumam:

Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra
„Trapene” vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs:
Pretendenta nosaukums: Vienotais reģ.nr.:

Apes ND 2014/5

Pretendenta rekvizīti
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Telefons, fax: e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Kontaktpersona
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, telefons,e-pasts)
Parakstītājs
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
Apstiprinām, ka piedalāmies iepirkumā, „Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra
„Trapene” vajadzībām” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5) par tiesībām noslēgt līgumu un iesniedzam
savu piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikumu.
Iepirkuma nolikuma noteikumi mums ir zināmi un saprotami pilnībā, un mēs tos apņemamies
pildīt.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas.
Mēs piedāvājam piegādāt pārtikas produktus sekojošās iepirkuma daļās:

Piedāvātai
s
iepakojum
s

1.
2.
….
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Vienas vienības cena
bez PVN

Prasības

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

Iepirkuma daļas nosaukums

Produkcija tiks piegādāta pasūtītājam ________________________ (norādīt laiku).
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu piegādes atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/5
Nosaukums

Adrese, telefons,
kontaktpersona

Veicamo
piegāžu
apjoms no
kopējā
apjoma (%)

Apakšuzņēmēju paredzēto
piegāžu apraksts

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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