APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2017. gada 25. septembrī
Protokols Nr. 24-1

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI DĀVJA OZOLIŅA APES
VIDUSSKOLĀ UN VIDAGAS MĀCĪBU PUNKTĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA
KRITĒRIJUS”

IDENTIFIKĀCIJAS NR. APES ND 2017/24

NOLIKUMS

APĒ, 2017

1

SATURS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pasūtītājs
Iepirkuma metode un informācijas apmaiņa
Iepirkuma priekšmets
Piedāvājuma nodrošinājums un citas garantijas
Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks, kārtība. Piedāvājuma atvēršana.
Pretendents
Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti
Tehniskā specifikācija
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
Piedāvājuma cena
Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
Pretendenta tiesības un pienākumi
Iepirkuma līguma noteikumi
Pielikumi:
1. pielikums
2. pielikums
2.1.pielikums
2.2.pielikums
3. pielikums
4. pielikums
4.1.pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums

2

lapaspuse
3
3
3
4
4
4
4
4
8
8
9
9
11
11
12
12
25
27
28
29
30
30
31
32
34

1.

2.

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; mājaslapa: www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;Fakss - 64381158
e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Iepirkuma metode un informācijas apmaiņas kārtība
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Iepirkums sagatavots saskaņā ar 20.06.2017. MK noteikumiem Nr. 353 ”Prasības zaļajam
publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība / „zaļais iepirkums”/
2.1. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem ar
iespēju apskatīt un lejupielādēt pasūtītāja profilā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba3/publiskie-iepirkumi/
2.2. 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
2.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu
valodā pa pastu, faksu- 64381158 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv Saziņas dokumentā
ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. Mutvārdu komunikācija nav saistoša.
2.4. Ja Pretendents laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Nolikuma iekļautajām prasībām, tad
Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā , bet ne vēlāk, kā 4 (četras) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas beigām.
2.5.Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja profilā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ un nosūtīta Pretendentam, kurš
uzdevis jautājumu.

3.

2.6. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav
atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta
brīva un tieša elektroniskā pieeja.
Iepirkuma priekšmets
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā un Vidagas mācību
punktā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus” (ID Nr. Apes ND 2017/24)
CPV kods: 15000000-8
3.1.Iepirkums paredz kvalitatīvu un nekaitīgu pārtikas produktu piegādi skolēnu ēdināšanai
saskaņā Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1), atbilstoši 20.06.2017. MK noteikumiem
Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 4.1.
punktam1;
3.2.Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
1. daļa- Piens un piena produkti
2. daļa – Jogurts un biezpiena sieriņi
3. daļa- Olas
4. daļa - Maize
5. daļa - Svaigi atdzesēta cūkgaļa un cūkgaļas, liellopu gaļas subprodukti
6. daļa - Gaļas izstrādājumi un desas
7. daļa - Svaigi augļi un ogas
8. daļa - Dārzeņi un garšaugi
9. daļa - Saldēti pārtikas produkti
10. daļa - Bakaleja, garšvielas, konservētā produkcija

1

Ar noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-topiemerosanas-kartiba
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3.3.Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daļām, iesniedzot piedāvājumus par
konkrēto daļu/daļām, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visām precēm, kuras norādītas
attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā;
3.4.Vienā piedāvājumā par vienu daļu nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko piedāvājumu varianti;
3.5. Norādītais preču daudzums ir uzskatāms par orientējoši nepieciešamo daudzumu. Lai
nodrošinātu izglītojamo ēdināšanu skolā un, ņemot vērā tam pieejamos finanšu resursus, kā arī
skolēnu skaitu, Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt
pārtikas preču iegādes daudzumu.
4.

Līguma izpildes vieta un laiks
1. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, adrese: Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337
2. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas mācību punkts, adrese: “Sikšņu skola”, Vidaga,
Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
Līguma izpildes laiks - līdz 31.10. 2018.

5.

Piedāvājuma derīguma termiņš
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 termiņa.
5.2.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, laiks, piedāvājumu atvēršana

6.1.

Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 līdz 2017.gada 9. oktobrim plkst.
14. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi. Darba laiks katru darba
dienu no plkst.900 -1200 un 1300-1600

6.2.

Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz noteiktā termiņa beigām.

6.3.

Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks
neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

6.4.

Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes
atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz
iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sēdei.

6.5.

Publiska piedāvājumu atvēršana nav paredzēta.

7.

Pretendents
Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas
attiecīgi piedāvā veikt iepirkuma priekšmetā minētos pakalpojumus, un ir iesniegusi pieteikumu
iepirkumam atbilstoši šī nolikuma prasībām.

8.

Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma nolikuma
8.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu2 (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst
iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu,
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā

2

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada
5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras
dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju/iem, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz
10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru
tās dalībnieku.
Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz iepirkuma nolikuma 8.punktā
minētie atlases dokumenti.
Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf
8.1.Prasības

8.2.Iesniedzamie dokumenti
Pretendenta pieteikums iepirkumam
8.2.1. Aizpildīts Pielikums Nr.2

8.1.1. Pretendenta pieteikums

Aizpildīts Pielikums Nr.2.2. (ja nepieciešams)
8.2.2. Pilnvara (ja paraksta pilnvarota persona)
8.1.2. Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz
personu apvienība (personālsabiedrība)

8.2.3. .Sadarbības līguma apliecināta kopija
8.2.4. Pilnvara (ja attiecas)

Paskaidrojums: Līgumā norādīts, kuras personas ir apvienojušās apvienībā, katras personas uzņemto saistību apjoms,
atbildības sadalījums un norāde, kurš no dalībniekiem atbildīgs par apvienības lietvedības vešanu t.sk. norēķinu
kārtošanu;
Pilnvara nosaka personu apvienības (personālsabiedrības) biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību
(personālsabiedrību). Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā
punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

Atbilstība PIL 9.panta 8. daļai
8.1.3. Uz Pretendentu (t.sk. uz
personālsabiedrības (personu apvienības) katru
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība)
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta
8. daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Ja Pretendents balstās uz citu personu
iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību prasībām, tad uz šim personām
attiecas 9.panta 8. daļā minētie izslēgšanas
nosacījumi.

8.2.5. Latvijā reģistrētam pretendentam nav jāiesniedz
VID izziņa*
8.2.6. Iesniedzot pieteikumu, ārvalstī reģistrēta vai
pastāvīgi dzīvojoša pretendenta, personālsabiedrības un
visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības
dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība)
nav jāiesniedz izziņas **.

Ar Publisko iepirkumu likumu var iepazīties šeit:
https://likumi.lv/doc.php?id=287760
Paskaidrojum*:: Minēto apstākļu esamību Iepirkumu komisija pārbauda MK noteiktajā informācijas sistēmā
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9 panta 9.daļā noteiktajai kārtībai. Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams
iegūt nepieciešamo informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs, kura vārdā darbojas iepirkumu komisija pieprasīs
Pretendentam iesniegt izziņas.
Paskaidrojums**: Ja ārvalstu Pretendents iegūs līguma slēgšanas tiesības, tad Iepirkumu komisija lūgs iesniegt
ārvalstīs kompetentas institūcijas izdotu izziņu (kas izdota ne agrāk kā 6 mēneši pirms iesniegšanas dienas, ja izdevējs
nav norādījis īsāku derīguma termiņu), kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta
8. daļā definētie izslēgšanas noteikumi vai rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta 12. daļu.

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai un profesionālās spējas
8.1.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai
sertificēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes
(reģistrācijas) valsts normatīvo aktu prasībām

8.2.7. Ietverts Pielikumā Nr. 2

paredzēto piegādi

Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem Pielikumā Nr. 2
ietverto informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski
pieejamās datu bāzēs:
 www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
 https://www.eis.gov.lv/

8.1.5.Pretendentam (t.sk. katram

 https://registri.pvd.gov.lv/cr

(t.sk. VID kā saimnieciskās darbības veicējs vai
mikrouzņēmums) , ir tiesīgs veikt iepirkumā
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piegādātāju apvienības dalībniekam)

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

Pārtikas produktu piegādē iesaistītais personāls
atbilst Pārtikas aprites uzraudzības likuma
prasībām.

 http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/auguaizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integretasaudzesanas-registrs.aspx
Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) ir jāiesniedz komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas
apliecību/licences/sertifikātu kopiju, atbilstoši
reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo
aktu prasībām. Ja šādas institūcijas nav (reģistrācijas valsts
normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības
izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta

reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda
kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas
nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas
faktu. Ārvalstīs reģistrētajiem uzņēmumiem jāiesniedz
kompetentas iestādes izsniegtas izziņas, ka atbilstoši
Latvijas Republikas Pārtikas aprites uzraudzības likuma
prasībām ir tiesības piedalīties pārtikas apritē kā
tehniskajā piedāvājumā iekļauto pārtikas preču ražotājam
un/ vai izplatītājam.
8.1.6.Pretendenta rīcībā ir LR likumdošanai
atbilstošs tehniskais aprīkojums un transporta
līdzekļi produktu pārvadāšanai.

8.1.7.Pārtikas apritē iesaistītās pretendenta
nodarbinātās personas ievēro normatīvajos
aktos noteiktās higiēnas prasības un tām ir
normatīvajos aktos noteiktā kvalifikācija.
8.1.8.Pretendents apņemas veikt kvalitatīvu
preču piegādi, kas atbilst Pārtikas aprites
uzraudzības likumam un citiem pārtikas apriti
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
8.1.9. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu
laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)
nav pārkāpis tādu produktu piegādes līgumu
nosacījumus, kuri noslēgti saistībā ar zaļo
publisko iepirkumu (ZPI).
8.1.10. Pretendentam, kas iesniedz savu
piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 1. daļu
”Piens un piena produkti” ir jābūt Lauku
atbalsta dienestā apstiprinātam programmas
“Piens un augļi skolai” piegādātājam.

Ietverts Pielikumā Nr. 2

Ietverts Pielikumā Nr. 2

Ietverts Pielikumā Nr. 2

8.2.8. Pielikums 2.1. “Apliecinājums”

8.2.9. Informācija ietverta Pielikumā Nr. 2
Uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi nav jāiesniedz
apstiprinājums par tiesībām piedalīties šajā programmā.

Paskaidrojums: Par Pretendentu, kurš būs ieguvis līguma slēgšanas tiesības, Iepirkumu komisija to pārbaudīs LAD
publiskajā datu bāzē: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augliskolai-289
Gadījumā, ja nebūs iespējams tur iegūt informāciju, iepirkumu komisija lūgs Pretendentam iesniegt Lauku atbalsta
dienesta vēstules kopiju par tiesībām piedalīties programmā

Pieredze
8.1.11. Pretendenta pieredze iepriekšējo 3 (trīs) 8.2.10. Pielikums Nr. 3 „Pretendenta veikto piegāžu
gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā saraksts”
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līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) t.sk.

veselības, sociālās aprūpes un izglītības
iestādēm. (Vismaz 2 līdzvērtīgas piegādes, kas ir
ne mazākas par attiecīgajā iepirkuma daļā
piedāvāto līgumcenu)
Paskaidrojums: Ja Pretendents pats neaudzē vai neražo, bet piedāvā produktus, kuri sertificēti atbilstoši nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, vai audzēti atbilstoši lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas prasībām, saskaņā Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem
Nr.461„Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība, tad
Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma iesniedz
dokumentus par esošu sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar attiecīgo ražotāju/audzētāju, kā arī citus dokumentus,
ko pieprasīs iepirkumu komisija.

8.1.12. Ja Pretendents ir fiziska persona un
būs ieguvis līguma slēgšanas tiesības, līdz
līguma slēgšanas brīdim jābūt reģistrētam VID
kā saimnieciskās darbības veicējam vai

Nav.

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
Paskaidrojums: Līguma slēgšanas gadījumā komisija to pārbaudīs VID pieejamajā publiskajā datu bāzē.
Ārvalstu Pretendentam komisija lūgs iesniegt komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas
apliecības kopiju

Informācija par apakšuzņēmējiem un partneriem
8.1.13.Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs
piesaistīt apakšuzņēmējus un partnerus, šādā
gadījumā pretendents savā piedāvājumā norāda
visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 10 % no kopējās
iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Uzrāda
katram apakšuzņēmējam/partnerim izpildei
nododamo pakalpojumu līguma daļu.

8.2.11. Pielikums Nr. 4
Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem
partneriem un apakšuzņēmējiem (ja attiecas)
Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību
piedalīties pakalpojumu sniegšanā – pielikums Nr. 4.1.

Produkcijas iepakojums
8.1.14.Videi draudzīga iepakojumu
apsaimniekošana.

8.2.12. Pielikums Nr. 5 „ Par videi draudzīga iepakojuma
apsaimniekošanu”

Videi draudzīga produktu piegāde
8.1.15. Pretendents pārtikas produktu piegādi
8.2.13. Ietverts Pielikumā Nr. 2 un/vai Pielikumā Nr.2.2.
veic 100 km rādiusā
Paskaidrojums: Pretendents norāda informāciju saskaņā ar Pielikumiem Nr. 2 un 2.2. Pasūtītājs izvērtēs saskaņā ar
šajā Nolikumā noteikto vērtēšanas kritēriju 12.3.3. punktā norādīto formulu.

8.1.16. Aizpildīts finanšu tehniskais
piedāvājums

Finanšu tehniskais piedāvājums
8.2.14. Pielikums Nr. 6

Paskaidrojums: 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;
Pretendentiem augļu, ogu, dārzeņu piegādēm jāievēro Zemkopības ministrijas izstrādātie vietējo augļu, ogu, dārzeņu
pieejamības kalendāri, kas publicēti šeit:
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/partika/zalais%20iepirkums/darzenu_pieejamibas_kalendars.pdf
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/partika/zalais%20iepirkums/Auglu_pieejamibas_kalendars.pdf
8.3.

Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus dokumentus, kurus
uzskata par svarīgiem, lai apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas veikt piegādes,
noformējot tos atsevišķi „Papildus dokumenti”; Papildus dokumentiem ir informatīvs raksturs.
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8.4.

Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla, saskaņā
ar Publiskā iepirkuma likuma 14. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu, piedāvājumam
pievienot norādi par šādu informāciju.

8.5.

Jebkuras izziņas, ko Iepirkumu komisija pieprasīs Pretendentam, jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts Pretendentam.

8.6.

Ja attiecīgais Pretendents 8.5. punktā minētajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas, Pasūtītājs to
izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un nosaka nākamo Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības.

8.7.

Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas Latvijā, Pasūtītājs pieņem un
atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārzemniekiem ne
agrāk kā sešus mēnešus, ja izdevējs nav noteicis īsāku derīguma termiņu.

9.

Tehniskā specifikācija - Nolikuma 1.pielikums

10.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

10.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā . Piedāvājums sastāv:
10.1.1. Viens oriģināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī-„ORIĢINĀLS”
Iekļauti dokumenti, kas noteikti šajā Nolikumā. Noformējums saskaņā ar 10.3. un 10.4. punktos
noteikto; Lapām jābūt caurauklotām, sanumurētām un numerācijai jāatbilst pievienotajam
satura rādītājam.
10.1.2. Viena Finanšu piedāvājuma kopija (pielikums Nr. 6) ar norādi labajā augšējā stūrī
„KOPIJA” un dokumenta beigās kopijas pareizības apliecinājums. Nav jācaurauklo.
10.2. Ja Pretendents iesniedz papildus dokumentus saskaņā ar Nolikuma 8.3.punktu, tie jānoformē
atsevišķi ar nosaukumu „Papildus dokumenti”. Noformējums saskaņā ar 10.3. punktā noteikto
10.3. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši LR MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
10.4. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā iepakojumā. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā un Vidagas
mācību punktā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus”
(Identifikācijas numurs: Apes ND 2017/24)
Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
Neatvērt līdz 2017.gada 9. oktobra plkst. 14. 00
10.5. Iesniegšanas adrese: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
10.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu
10.7. 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. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu katram cauršūtam
(caurauklotam) piedāvājuma eksemplāram.
10.8. Piedāvājuma noformēšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un
skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās
personas parakstu apstiprinātiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību
apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
10.9. Piedāvājumam jāatbilst šī Nolikuma un tā pielikumu prasībām
10.10.Piedāvājuma grozījumus noformē nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, uz
aploksnes papildus nolikuma 10.4.punktā prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma
grozījumi”.
10.11.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
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10.13. Piedāvājumu saņemšana:
10.13.1.Piedāvājumus saņem un reģistrē Apes novada domē kancelejas lietvede Stacijas iela 2, Ape.
Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma
saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas
secībā reģistrē kopējā novada pašvaldībā saņemto / nosūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā.
10.13.2. Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara
atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties veic pasākumus, lai par to
informētu Pretendentu.
10.13.3.Ja piedāvājumu iesniedz personīgi, atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē
piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un
laiks, un atdod to piedāvājumu iesniegušajai personai kā apliecinājumu par piedāvājuma
saņemšanu konkrētajā laikā.
10.13.4. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši
nolikuma minētajām prasībām. Šādos gadījumos piedāvājums netiek izskatīts un tiek atgriezts
atpakaļ iesniedzējam. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai
kādā no šiem gadījumiem:
10.13.4.1. ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;
10.13.4.2. ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
10.13.4.3. ja piedāvājums atvērts pirms laika nenoformējot to saskaņā ar 10.4.punktā noteikto;
10.13.4.4. ja piedāvājums atvērts pirms laika saskaņā ar 12.2.1.punktā definētajiem gadījumiem;
10.13.4.5. ja iepirkums pārtraukts līdz Nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas brīdim.
11.

Piedāvājuma cena

11.1. 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.
11.2. Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik mainīta līguma darbības
laikā izņemot gadījumu, ja piegādājamo produktu tirgus cenas paaugstinās vai pazeminās par 10 %
vai vairāk, vai valsts pārvaldes institūcijas ievieš papildus prasības pārtikas apritē, kas produkcijas
izmaksas būtiski (par desmit vai vairāk procentiem) sadārdzina vai palētina, vai valstī būtiski
sadārdzinās vai palētinās energoresursu izmaksas, vai valstī tiek palielināti vai samazināti nodokļi,
kas ietekmē pārtikas preču cenas;
11.3. Šajos minētajos gadījumos cenas var tikt izmainītas Pusēm savstarpēji vienojoties.
12.

Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē

12.1. Komisija pārbaudīs PIL 9. panta 8. daļas prasībām visus Pretendentus:

12.2.

12.1.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, komisija to
pārbaudīs dienā, kas noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena un dienā, kad tiks
pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Atkarībā no pārbaudē iegūtajiem
rezultātiem iepirkumu komisija rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta 10.
daļas noteikumiem;
Piedāvājuma atbilstību
12.2.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām. Ja
piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik
būtiska (Piedāvājums nav ievietots aizlīmētā iepakojumā; Neaizlīmēts iepakojums; Iepakojums nav
noformēts atbilstoši Nolikuma 10.4. punktam un tā rezultātā tas atvērts pirms noteiktā laika; Saplēsts
iepakojums tādā mērā, ka var piekļūt tā saturam; Ir redzams, ka iepakojums ir bijis atvērts un
aizlīmēts atkārtoti) ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk

neizskata.
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12.2.2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 8. punktā pieprasītos
dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nav iesniegts vai Pretendents
ir iesniedzis nepatiesu informāciju, Pretendentu izslēdz no iepirkuma.
12.2.3. Pretendentu atbilstību profesionālās darbības veikšanai un profesionālo spēju pārbaudi
saskaņā ar Nolikuma 8. punktā izvirzītajām prasībām. Ja neatbilst Nolikuma prasībām,
piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
12.2.4. Piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
12.3. Finsnšu piedāvājumu
12.3.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta 9. daļai Iepirkumu komisija pārbauda, vai
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija
tās labo visās ailēs un pozīcijās, kurās tās ir konstatētas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem
vērā labojumus.
12.3.2. Komisija vērtēs, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja tas tiek uzskatīts par nepamatoti lētu,
komisija prasa rakstisku piedāvātās cenas pamatojumu un izvērstu tāmi, kas paskaidro cenas
veidošanos. Komisija vērtē iesniegto tāmi un vajadzības gadījumā pieaicina neatkarīgu
ekspertu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamo piedāvājuma noraidīšanu, komisija
konsultēsies ar Pretendentu un izvērtēs norādītos cenu veidošanās faktorus.
12.3.3. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu ar vislielāko iegūto punktu skaitu
Vērtēšanas kritēriji:
Nr. p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.
2.
3.

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

35
40
25
100

Vērtējot kritērijus, ņem vērā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās prasības:
12.3.3.1.

12.3.3.2.

12.3.3.3.

1.kritērijs - Piedāvātā cena bez PVN
Maksimālais punktu skaits (35) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem
piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
P= A : B x C
kur P ir kritērija punkti
A ir lētākā piedāvājuma cena
B ir vērtējamā piedāvājuma cena
C ir maksimālais punktu skaits
2. kritērijs - Piedāvāto pārtikas produktu kvalitātes līmenis.
Maksimālais punktu skaits (40)
Par katru piedāvājumā iekļauto produktu kas ir sertificēts kādā no nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, vai audzēta
atbilstoši lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā MK
12.08.2014. noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to
ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”, punkti tiek piešķirti
piešķirts 2 punkti:
P= A x 2
kur P ir kritērija punkti
A ir pārtikas kvalitātes shēmā iekļauto produktu skaits
3. kritērijs- Videi draudzīga produktu piegāde
(Attālums no preču ražotnes/audzēšanas vietas vai loģistikas
centra/noliktavas tiks noteikts, pamatojoties uz http://www.balticmaps.eu/
vai http://lv.toponavi.com/127799-95621)

Maksimālais punktu skaits 25 punkti tiek piešķirts piedāvājumam, kurā paredzēts
ikdienas pārtikas produktu piegādi veikt līdz 100 km rādiusā.
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20 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā paredzēts ikdienas pārtikas produktu
piegādi veikt 100 - 150 km rādiusā.
0 punkti tiek piešķirts piedāvājumam, kurā paredzēts ikdienas pārtikas produktu
piegādi veikt virs 150 km rādiusa.
12.4.

12.5.

12.6.

Ja tiks iesniegti vairāki piedāvājumi katrā iepirkuma daļā, kuriem varētu tikt piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības, tad komisija izvēlēsies Pretendentu, kur attālums no preču ražotnes/loģistikas
centra līdz piegādes adresei ir vismazākais. Ja neizpildīsies iepriekš minētais apstāklis, komisija
organizēs izlozi.
Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami līdzekļi izvēlētā Pretendenta
piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma
summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus, komisija par to informē novada domes
vadību un tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanu vai iepirkuma pārtraukšanu.
Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā likuma noteiktā kārtībā tiek izsūtīta informācija
par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

13. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
13.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
13.2. Pieprasīt Pretendentam iesniegt preču paraugus vērtēšanai, preču sertifikātus vai citus preču
kvalitāti apliecinošus dokumentus.
13.3 .Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām prasībām.
13.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
13.5. Pārbaudīt Pretendenta sniegto informāciju par ražotņu/loģistikas centru/noliktavu atrašanās
vietām dokumentāli un dabā. Tiesības veikt pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes
pārbaudes.
13.6. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
13.7. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
13.8. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju
par Nolikumu.
13.9. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo
Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.
13.10.Pārbaudīt Pretendentu publiski pieejamā datu bāzēs.
13.11. Citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.
14.

Pretendenta tiesības un pienākumi
14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
14.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu,
attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
14.3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un LR normatīvo aktu prasībām.
14.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
14.5. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
14.6. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju.
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14.7. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums Pasūtītāja mājaslapā attiecīgajos
iepirkuma dokumentos iepazīties ar iepirkuma laikā veikto saraksti (saņemtajiem jautājumiem,
atbildēm)

14.8. Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;
14.9. Citas normatīvajos aktos noteiktas tiesības un pienākumi.
15.

Līguma slēgšana
15.1. Līgums tiks slēgts saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr. 7 ”Līguma paraugs” un Pretendenta
iesniegto piedāvājumu.
15.2. Noslēgta Līguma grozījumi pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 19.
daļu.
15.3. Par katru iepirkuma priekšmeta daļu tiks slēgts atsevišķs piegādes līgums. Ja iepirkumā uzvar
viens pretendents vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pasūtītājs slēdz vienu iepirkuma
līgumu.

16.

Pielikumi
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 2.1. – Apliecinājums
Pielikums nr. 2.2. - Audzēšanas, ražotnes, loģistikas centra vai noliktava, no kuras tiks piegādāta
prece
Pielikums Nr. 3 – Pretendenta veikto piegāžu saraksts
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzņēmējiem/partneriem
Pielikums Nr. 4.1. – Apakšuzņēmēju apņemšanās
Pielikums Nr. 5 – Apliecinājums par videi draudzīgu iesaiņojumu apsaimniekošanu
Pielikums Nr. 6 – Finanšu tehniskais piedāvājums
Pielikums Nr. 7 – Līguma projekts

Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Norādītais preču daudzums ir uzskatāms par orientējoši nepieciešamo daudzumu. Lai nodrošinātu skolas
darbību, ņemot vērā tai pieejamos finanšu resursus un izglītojamo skaitu, Pasūtītājs patur tiesības
iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt pārtikas preču iegādes daudzumu.
Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā līdz 15 % no katras iepirkuma daļas piegādes finanšu
apjoma pasūtīt preces, kas nav nosauktas šajā tehniskajā specifikācijā un nav pretrunā ar normatīvajos
aktos par izglītojamo ēdināšanu noteiktajām prasībām.
Piegādes vietas:
1. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, adrese: Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337
2. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas mācību punkts, adrese: “Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu
pagasts, Apes novads, LV-4355
Iepirkuma priekšmeta obligātās prasības:
1. Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā kopējā
derīguma termiņa;
2. Derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas;
3. Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā;
4. Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uz
pārtikas preču iepakojuma jābūt norādītam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos;
5. Piegādāto produktu pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas
termiņiem, veselības marķējumam;
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6. Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja
iepakojumā;
7. Normatīvie akti, kas regulē pārtikas produktu kvalitātes prasības:
7.1. Regula (EK) Nr.1580/2007 (2007.gada 21.decembris) ar ko nosaka Regulu (EK) Nr.2000/96, (EK),
Nr.2201/96 un (EK) Nr.1182/2007, kas nosaka dārzeņu, augļu un sēņu vispārīgās tirdzniecības standartus
un īstenošanas noteikumus;
7.2. Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (2007.gada 22.oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgus kopīgu
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (vienotā TKO regula);
7.3. Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus padomes regulas (EK) Nr.1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu, un
pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari;
7.4. Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1169/2011, “Par pārtikas produktu informācijas sniegšanu
patērētājiem” par pārtikas produktu marķēšanu un kvalitātes rādītājiem;
7.5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.853/2004 (2004. gada 29.aprīlis), ar ko nosaka īpašus
higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku;
7.6. Eiropas Komisijas (EK) regula Nr.543/2008 (2008.gada 16.jūnija) „Par kārtību, kādā piemērojama Padomes
regula (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem”;
7.7. Pārtikas aprites uzraudzības likums.
7.8. Preču un pakalpojumu drošuma likums.
7.9. Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.461 (2014.gada 12.augusts) “Prasības kvalitātes shēmā, to ieviešanas
darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”;
7.10.Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem”;

8. Produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem;
9. Pārtikas produkti nedrīkst saturēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra
Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas, izņemot
C daļas II grupas pārtikas krāsvielas;
9.1. Nesatur krāsvielas: E102,E104,E110,E120,E122,E124,E127,E129,E131,E132,E133,E142, E151,
E155
10. Nesatur: Saldinātājus: E950, E951, E952, E954; Garšas pastiprinātājus; Konservantus (izņemot
etiķskābi(etiķi); sēra dioksīdu - sulfītus, citronskābi, pienskābi, askorbīnskābi, ābolskābi)
11. Transportēšanas nosacījumi visiem pārtikas produktiem:
11.1.Transportēšanas - piegādes laikā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa
Regulas (EK) Nr.852/2004 „Par pārtikas produktu higiēnu” prasības.
11.2.Transportēšanas laikā produkti jāpasargā no piesārņojuma un jānodrošina pārvadāšanai
nepieciešamā temperatūra. Transportlīdzeklim, tarai, iepakojumam, konteineram, kuros pārvietos
pārtikas produktus, jābūt tīriem, atbilstoši noteiktajām pārtikas higiēnas prasībām.
12. Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem, ogām un dārzeņiem:










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

13. Produkcija tiek ražota, izplatīta un piegādāta, ievērojot Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
14. Pretendentam ir jāpiegādā kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstoši pārtikas produkti
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 2012.gada 13.marta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.172 ,,Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās

13

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 higiēnas prasības;
16. Jāievēro MK noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”;
17. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām daļām, par vienu daļu, par vairākām daļām;
18. Piedāvājums jāiesniedz par visu daļā minēto apjomu;
19. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus;
20. Produkcija tiek ražota, izplatīta un piegādāta, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasības;
21.Pretendentiem augļu, ogu, dārzeņu piegādēm jāievēro Zemkopības ministrijas izstrādātie vietējo augļu,
ogu, dārzeņu pieejamības kalendāri, kas publicēti šeit:
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/partika/zalais%20iepirkums/darzenu_pieejamibas_kalendars.pdf
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/partika/zalais%20iepirkums/Auglu_pieejamibas_kalendars.pdf

22. Pārtikas produktiem jābūt ražotiem Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstīs.
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1. daļa- Piens un piena produkti /Produkti ražoti Latvijā/
Vismaz 50% no piegādātās produktu grupas jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju prasībām.

1.

2.

Produkta
nosaukums

Kefīrs ar bifido
baktērijām

Krējums skābais

3.

Krējums 35%

4.

Biezpiens

5.

Svaigpiens

Prasības
Vēlamais
fasējuma veids
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
20% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar svaigam krējumam
raksturīgu tīru produkta smaržu. Konsistence viendabīga, mēreni
bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no baltas līdz kremkrāsai
25% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar svaigam krējumam
raksturīgu tīru produkta smaržu. Konsistence viendabīga, mēreni
bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no baltas līdz kremkrāsai
Vājpiena, tauku saturs 0,5% garša un smarža – tīra, pienskāba,
konsistence - mīksta, viendabīga ar biezpiena graudiņiem,
pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās.
Krāsa – no baltas līdz kremkrāsai
Tauku saturs 2%-2.5%, Atdzesēts ne augstāk par 6°C , ar
svaigpienam raksturīgu smaržu un garšu, krāsa balta vai viegli
iedzeltena, šķidrs ar viendabīgu konsistenci, bez pārslām

Sviests

Tauku saturs 82%, fasēts folijā

7.

Siers

Cietais, nogatavināts, ar pazeminātu tauku saturu siera sausnā līdz
45%, „Krievijas”, ar siera šķirnei raksturīgu acojumu
Holandes

9.

Siers
Saldā biezpiena
masa
Kausēts siers
Krēmsiers Rasa vai
ekvivalents

Piegādes laiki: darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu līdz plkst. 7.00
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litri

Apes
vidusskolas
Vidagas
mācību
punkts

Apes
vidusskola

Plānotais
apjoms
KOPĀ

85

1000

1085

500

500

1 litrs - 5 litru
polimēra spainī

kg
120

0.5 litri - 5 litru
spainītis

6.

8.

5 kg-10 kg
Spainī vai 1 litra
pakās

Mērvienība

Nr.p.k.

Plānotais apjoms

120

kg

57

200

257

kg

80

260

340

litri

1140

2700

3840

0,2 kg
iepakojums
0.2kg - 5 kg,
sintētiskajā apvalkā
1 – 5 kg fasējumā
5 litrul spainīši

kg

28

140

168

kg

15

100

115

kg

-

25
150

25
150

1 - 3 litru spainīši
iepakojums
0.2-.05 kg.iepak

kg

23

5

28

kg

3

-

3

Sveramais 5 -10 kg
polimēra spainī
5 litri - 10 litru
noslēgtos spaiņos

1.
2.

Mērvienība

Nr.p.k.

2. daļa – Jogurts un biezpiena sieriņi /Produkti ražoti Latvijā/

Prasības

Produkta nosaukums

Jogurts
Biezpiena sieriņš vaniļas

1 kg- 5 kg
0.038 kg

kg
kg

Plānotais apjoms
Apes
vidusskolas
Vidagas mācību
punkts
138
13

Apes
vidusskola

Plānotais
apjoms KOPĀ

230
300

368
313

Piegādes laiki: darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu no plkst. 7.00-13.00

3. daļa- Olas /Produkti ražoti Latvijā/

1.

Prasības

Produkta
nosaukums

Svaigas vistu olas

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

Pa 30 ligzdiņām
vienā bretē

Mērvienība

Nr.p.k.

Plānotais apjoms
Apes vidusskolas
Vidagas mācību punkts

Apes
vidusskola

Plānotais
apjoms
KOPĀ

gabali

1100

3000

4100

Piegāde vienu reizi nedēļā darbdienās no plkst. 7.00-13.00
Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 1 mēnesi

4. daļa –Maize /Produkti ražoti Latvijā/

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Produkta nosaukums

Maize rudzu
Rudzu klona maize
Saldskābmaize
Maize kviešu a/l
Smalkmaizītes – ievārījuma
Smalkmaizītes – biezpiena

Prasības
Bez uzlabotājim. Negriezta,fasēta
Bez uzlabotājiem. Negriezta,fasēta
Bez uzlabotājiem. Negriezta,fasēta
Bez uzlabotājiem. Negriezta,fasēta
Svaigas
Svaigas

Vēlamais
fasējuma veids
0.5 kg
0.7 kg
0.6 kg
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Mērv.

Nr.p.k.

Plānotais apjoms

kg
kg
kg
kg
kg

Apes vidusskolas
Vidagas mācību
punkts
95
72
150
14
-

Apes
vidusskola
700
700
600
15
15

Plānotais apjoms
KOPĀ

700
795
72
750
29
15

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Smalkmaizītes – kanēļa
Smalkmaizītes – rozīņu
Kliņģeris ar rozīnēm, žāvētiem
augļiem, marmelādi
Karaša

Svaigas
Svaigas
Svaigs
Bez uzlabotājiem

Maizes zupa
Plātsmaize
Sēklu, graudu maize

Bez uzlabotājiem. Negriezta, fasēta

1.0 kg-3.0 kg
0.4kg
1.0kg
2.0kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

45

5
3
6
200
10
40
-

5
3
6
200
10
40
45

Piegāde darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu līdz plkst. 7.00 Apes vidusskolā; līdz plkst. 8.15 Vidagas mācību punktā
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
nedrīkst piedāvāt produktus, ja tie satur:
1) daļēji hidrogenizētus augu taukus (6.4.p),
2) augu eļļu ar ĢMO.

5. daļa -Svaigi atdzesēta cūkgaļa un cūkgaļas, liellopu gaļas subprodukti /Produkti ražoti Latvijā/

Produkta nosaukums

Prasības
Vēlamais fasējuma
veids

1.
2.
3.
4.
5.

Jaunlopa, liellopa gaļa sadalīta
Cūkas pusliemenis
Aknas cūku
Aknas liellopu
Cūkas šķiņķis, mīkstums

Svaiga. atdzesēta, nesasaldēta
Svaigs, atdzesēts ,nesasaldēts
Svaigas ,atdzesētas vai saldētas
Svaigas, atdzesētas vai saldētas
Svaigs, atdzesēts ,nesasaldēts

Iefasēts
Iefasēts
Iefasēts
Iefasēts
Iefasēts

Mērvienība

Nr.p.k.

Plānotais apjoms

kg
kg
kg
kg
kg

Apes
vidusskolas
Vidagas
mācību
punkts
20
375

Plānotais
Apes
apjoms KOPĀ
vidusskola

200
1700
30
30
-

200
1700
50
30
375

Piegāde darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu plkst.7.00-13.00
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām: nedrīkst piedāvāt gaļu, gaļas izstrādājumus no mehāniski atdalītas gaļas
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Produkta nosaukums

Prasības
Vēlamais fasējuma veids

2.
4.
9.
10.
16.
17.
18.

Cūkgaļas sardeles
Pusžāvētā desa
Aknu pastēte
Žāvēts šķiņķis
Desa vārīta A.B.C.
Cīsiņi A.B.C.
Kūpināta gala A.B.C.

Dabīgā apvalkā
Dabīgā apvalkā

Dabīgā apvalkā

Plastmasas kastēs
Plastmasas kastēs
0.2 kg fasēta vai sveramā
Vakuuma iesaiņojumā
Polimēra
Vakumā
Polimēra

Mērvienība

Nr.p.k.

6. daļa -Gaļas izstrādājumi un desas /Produkti ražoti Latvijā/

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Plānotais apjoms
Apes vidusskolas
Vidagas mācību
punkts
3
33
3
15
7
12

Plānotais
Apes
apjoms KOPĀ
vidusskola
60
200
150
130

63
33
3
15
207
162
130

Piegāde darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu plkst.7.00-13.00
Piegādātajiem produktiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.172 no 2012.gada 13.marta „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
nedrīkst piedāvāt gaļas produktus un gaļas izstrādājumus, ja tie satur:
1) mazāk kā 70% gaļas;
2) garšas pastiprinātājus (E620-E650) un krāsvielas(E100-E180);
3) mehāniski atdalītu gaļu;
4) ĢMO;
5) sāls saturs produktā ir vairāk par 1.25g uz 100g produkta.
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7. daļa - Svaigi augļi un ogas
Vismaz 10% no nosauktajiem augļiem un ogām jābūt audzētiem bioloģiskās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība”.

Produkta nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Apelsīni
Persiki
Banāni
Bumbieri
Citroni
Kivi
Mandarīni
Āboli
Vīnogas
Melones
Arbūzi
Nektarīni

Mērvienība

Nr.p.k.

Piegādes jāveic, ievērojot sezonalitāti 3

Prasības

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,
bojājumiem
Sulīgi, bez
plānu
miziņu, viegli lobās, maz sēkliņām, bez bojājumiem
Veseli, nebojāti, vienmērīgi nogatavojušies, saldi, sulīgi, plānu
mizu
Sulīgi, saldi, plānu miziņu, viegli lobās, maz sēkliņām, bez
bojājumiem
Svaigi, gatavi bez pleķiem un bojājuma pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleķiem un bojājuma pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleķiem un bojājuma pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleķiem un bojājuma pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleķiem un bojājuma pazīmēm

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Plānotais apjoms
Apes vidusskolas
Vidagas mācību
punkts

Apes vidusskola

Plānotais apjoms
KOPĀ

24
95
45
10
6
97
20
25
10

200
50
1000
1000
40
120
400
900
100
100
70
30

224
50
1095
1045
50
120
406
997
100
120
95
40

Piegāde darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu plkst.7.00-13.00

3

Pieejamību tirgū skatīt šeit: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/partika/zalais%20iepirkums/Auglu_pieejamibas_kalendars.pdf
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8. daļa - Dārzeņi un garšaugi /Dārzeņi un garšaugi audzēti Latvijā/
Vismaz 50% no nosauktajiem dārzeņiem un garšaugiem jābūt audzētiem bioloģiskās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas
prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība”.

4

Produkta
nosaukums

1.

Gurķi

2.

Tomāti

3.

Sīpoli

4.

Ķiploki

5.

Kāposti svaigi

6.

Ķīnas kāposti

7.
8.
9.

Rutki
Lociņi
Puravi

10.

Dilles

11.
12.

Pētersīļi lapu
Lapu salāti

13.

Redīsi (baltie)

14.

Paprika (sarkanā)

Prasības

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 710 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, apžāvētas, sausas
zvīņlapas, izžāvēta 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 kātiem, vienmērīgi nogrieztām
saknēm
Augstas kvalitātes, svaigas, pārtikas, diametrs 10-15 cm
Augstas kvalitātes, svaigi
Stingrām, neburzītām lapām, baltiem kātu galiem, sulīgi un svaigi, bez
lieka mitruma, bez bojājumiem, ar vai bez sakņu galiņiem, bez zemes lapu
starpās
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
Svaigi, bez lieka mitruma, nebojāti un bez zemes piejaukuma
Svaigi, nepārauguši, kraukšķīgi, bez lieka mitruma un bojājumiem, bez
zemes piejaukuma
Svaigi bez lapām, stingru, kraukšķīgu vidu, bez lieka mitruma, bez
bojājumiem, ar blīvu struktūru, bez zemes piejaukuma
Veselām , biezām, svaigām, sulīgām pākstīm diametrā 10-13 cm, ar nelielu
serdeni, mazu astīti un maz sēkliņām, bez ārējiem mizas bojājumiem un

Plānotais apjoms

Mērvienība

Nr.p.k.

Dārzeņu un garšaugu piegādes jāveic, ievērojot sezonalitāti 4

Apes vidusskolas
Vidagas mācību
punkts

Apes
vidusskola

Plānotais
apjoms
KOPĀ

kg

100

400

500

kg

110

600

710

kg

42

600

642

kg

3

30

33

kg

110

350

460

kg

20

110

130

kg
kg
kg

10
3
2

20
15
5

30
18
7

kg

3

10

13

kg
kg

1
-

2
20

3
20

kg

10

45

55

kg

5

50

55

Pieejamību tirgū skatīt šeit: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/partika/zalais%20iepirkums/darzenu_pieejamibas_kalendars.pdf
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Baklažāni
Ziedkāposti
Seleriju saknes
Sarkanās galda bietes
Burkāni
Kāļi
Ķirbis
Kabači

bez vītuma pazīmēm, gatava lietošanai uzturā bez termiskās apstrādes, var
būt dažādās krāsas
Bez bojājuma pazīmēm, svaigi, bez vītuma pazīmēm.
Augstas kvalitātes, bojājumiem.
Tīras. Bez bojājumiem
Bez bojājuma pazīmēm, svaigi, bez vītuma pazīmēm
Bez bojājuma pazīmēm, svaigi, bez vītuma pazīmēm
Bez bojājuma pazīmēm, svaigi, bez vītuma pazīmēm
Bez bojājuma pazīmēm, svaigi, bez vītuma pazīmēm
Bez bojājuma pazīmēm, svaigi, bez vītuma pazīmēm

kg
kg
kg
kg

4
135
430
10
40
-

20
60
2
400
1000
30
20

20
64
2
535
1430
40
40
20

Apes
vidusskola

Plānotais
apjoms
KOPĀ

7000

8700

Produkta nosaukums

1.

Kartupeļi

Plānotais apjoms

Vēlamais
fasējuma veids

Mērvienība

Nr.p.k.

9. daļa – Kartupeļi /Produkts audzēts Latvijā/

Apes vidusskolas
Vidagas mācību
punkts

maisi

kg

1700

Prasības

Augstas kvalitātes, pārtikas, vienā
piegādes reizē piedāvā viena veida
šķirnes kartupeļus, 9-11 cm diametrā

Kartupeļiem 100% jābūt audzētiem atbilstoši nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmas vai bioloģiskajā pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas
prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles
kārtība”.
Piegāde darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu līdz plkst. 13.00

10. daļa - Saldēti pārtikas produkti

1.
2.
3.

Produkta nosaukums

Prasības

2.5 kg fasējumā
Vakumā

kg
kg

Apes
vidusskolas
Vidagas
mācību
punkts
35

Vakuma iepakojumā (2,5 kg)

kg

-

Vēlamais fasējuma veids

Ziedkāposti
Saldēts dārzeņu maisījums burkāni,
puķkāpostu, zaļie zirnīši
Saldēti zaļie zirnīši

Mērvienība

Nr.p.k.

Plānotais apjoms
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Plānotais
Apes
apjoms KOPĀ
vidusskola

10
50

10
85

25

25

4.
5.
6.

Saldētas pupiņas
Saldētas zemenes
Vistas gaļas šķiņķīši (saldēti)

7.
8.

Saldēta vistas fileja
Zivs liemenis ,fileja
(Heks, Putass, Menca)
Baltā zivs fileja panējumā
Frikadeles
Pelmeņi

Vistas gaļas šķiņķīši bez muguriņas un
bez stilba daļas
Saldēts liemenis, fileja- sverams, nesatur
toksīnus.

Piegāde darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu

kg
kg
kg

135
100

10
60
600

10
185
700

kg
kg

45

100
350

100
395

Kg
kg

35
26
26

200
-

235
26
26

plkst. 7.00- 13.00.

11. daļa - Bakaleja, garšvielas, konservētā produkcija

Nr.p.k.

Vismaz 15 % no piegādātās produktu grupas jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām saskaņā ar Ministru kabineta
2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Produkta nosaukums

Cukurs
Kartupeļu ciete
Pārtikas sāls
Kanēlis
Krustnagliņas
Citronskābe
Vanilīna cukurs
Muskatrieksts, malti
Pipari smalkie
Želantīns
Pipari graudu
Lauru lapas
Pipari smaržīgie
Garšvielu maisījums (bez sāls)
Garšvielas (zivīm, gaļai, universālā)

Prasības un
vēlamais fasējuma veids

Mērvien.

9.
10.
11.

2.5 kg fasējumā
Vakuma iepakojumā
15 kg kastēs
1-1,5 kg fasējumā
1 kg fasējumā
4 kg kastēs

10 kg iepak.
0.4 kg fas.
10 kg fas.
10 g fas.
20 g fas.
1 kg fas.
0.5 kg fas.
15 g fas.
20 g fas.
100 g fas.
20 g f as.
10g fas.
10 g fas.
0.5.kg fas.
0.5.kg fas.

kg
kg
kg
kg
kg
kg.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Plānotais apjoms
Apes
Apes
vidusskolas
vidusskola
Vidagas mācību
punkts
190
320
20
60
20
150
0.1
0.2
0.1
0.3
0,4
2
2
12
0.1
0.2
0,3
2
0,3
5
0,3
2
0.1
1
0.1
0.5
10
25
-

Plānotais
apjoms
KOPĀ
510
80
170
0.3
0.4
2.4
14
0.3
2.3
5.3
2.3
1.1
0.6
10
25

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ķimenes
Piens iebiezināts ar kakao
Piens iebiezināts ar kafiju
Kakao
Kafija dabīgā malta
Tēja
Dzēriens cigoriņu šķīstošais
Sausās brokastis - Kukurūzas saldās pārslas
Gurķi marinēti
Kabači marinēti
Skābi kāposti
Konservētas skābenes
Konservēta kukurūza
Sautēti kāposti
Marinētas bietes
Marinētas siļķes fileja (rolmopši)
Zaļie zirnīši
Tuncis savā sulā
Rīvmaize
Milti
Makaroni
Grūbas
Griķi
Miežu putraimi
Rīss
Auzu pārslas
Pelēkie zirņi
5-graudu pārslas
Prosa
Rīsu pārslas
Kukurūzas putraimi
Manna
Saulespuķu sēkliņas
Šķeltie zirņi
Žāvētas melnās plūmes
Žāvētas aprikozas

0.5 kg fas.
0.5 kg fas.
0.5 kg fas.
0.5 kg fas.
0.5 kg fas.
Fas.
0.5 kg fas.
1 kg fas.
3 kg fas.
3 kg fas
5 kg vai 10 kg fas.
0.5 -1 litra iepakojums
Fas.
1 kg
0,5 kg fas.
1.0 kg fas.
0,5
Fas.
1 kg fas
2.0 kg fas.
0.5 un 5.0 kg fas.
1.0 kg fas.
1.0 kg fas.
1.0 kg fas.
1.0 kg fas.
0.5 kg fas.
1.0 kg
0,5 kg
0,5 kg fas.
0,5 kg fas.
0,5 kg fas.
1.0 kg
Fas.
1.0 kg
0.5 kg
0.5 kg
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kg
Kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1
3
1
1
12
85
30
8
5
3
10
25
2
46
65
27
35
26
60
13
9
8
12
9
22
2
26
4
-

1
10
10
10
2
2
70
150
30
350
35
50
30
220
300
35
250
30
290
65
20
30
100
120
10
15

2
10
10
13
2
3
1
82
235
30
380
43
5
3
10
50
25
2
30
266
365
62
285
55
350
78
20
9
38
12
9
122
2
145
14
15

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Kokosa skaidiņas
Žāvētas rozīnes
Ievārījums
Pupiņas
Sula
Tomātu sula
Majonēze
Sinepes
Eļļa
Soda dzeramā
Raugs
Etiķis
Tomātu pasta
Mārrutki galda
Krabju nūjiņas
Cepumi sviesta
Piparkūkas
Vafeles
Zefīrs vaniļas
Šokolādes krēms
Šokolāde piena
Marmelāde

Fas.
0.5 kg
5.0 un 10.0 kg
1.0 kg fas.
3.0 kg fas.
3 kg
1 kg fas.
burciņās
1.0 kg fas.
0,5-1 kg fas.
100 gr – 1 kg fas.
0.5 kgFas.
0.5 kg fas.
burciņas
fasētas
Kartona kārbā
Kartona kārbā
Kartona kārbā
Kartona kārbā
0.4 kg fas.
0.1 -0.2 kg fas.
0.2.-2.0 kg fas.

Piegāde darbdienās saskaņā ar pircēja pasūtījumu plkst 7.00- 13.00
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kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1
5
36
6
12
12
30
50
4
50
2
4
14
2
1
1
5
-

15
130
70
300
20
2
300
1
1
4
40
15
10

1
20
166
76
312
12
50
2
350
1
1
8
90
2
4
14
2
1
1
5
15
10

Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24
PRETENDENTA PIETEIKUMS
IEPIRKUMAM „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā un
Vidagas mācību punktā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus”
Informācija par pretendentu5
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Komersanta statuss 6
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:
Ražotnes, loģistikas centra
vai noliktava, no kuras tiks
piegādāta prece pasūtītājam7

mikro

vidējs

mazs

Fakss:

Adrese:

Telefona numurs/i:

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

Fakss:

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

5

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī
papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
6Komersanta statuss atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai

7

Darbinieku skaits

Apgrozījums

Bilance

Sīks

< 10

<= 2 milj. EUR

<= 2 milj. EUR

Mazs

< 50

Vidējs

< 250

un

<= 10 milj. EUR
<= 50 milj. EUR

vai

<= 10 milj. EUR
<= 43 milj. EUR

Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām iepirkuma daļām un/vai piegādā preci no dažādām adresēm, tad
aizpilda pielikumu Nr.2.2.
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2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt preču piegādi, saskaņā ar tā iesniegto
piedāvājumu un pilnībā ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;
3. Apliecinām, ka nepastāv / pastāv (vajadzīgo pasvītrot) Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8.
punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi;
4. Nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas
iesniegts šajā iepirkumā;
5. 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)

6. Apliecinām, ka produktu ražošana, izplatīšana un piegāde tiks nodrošināta saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām;
7. Piedāvātie produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem;
8. Pretendenta rīcībā ir LR likumdošanai atbilstošs tehniskais aprīkojums un transporta līdzekļi produktu
pārvadāšanai;
9. Uzņēmumā tiek nodrošināti pārtikas aprites drošības procedūras un kontroles pasākumi;
10. Pārtikas apritē iesaistītās pretendenta nodarbinātās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās
higiēnas prasības un tām ir normatīvajos aktos noteiktā kvalifikācija;
11. 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;
12. Apņemamies veikt preču piegādi, kas norādītas mūsu piedāvājumā kā sertificētas kādā no pārtikas
kvalitātes shēmām - nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai bioloģiskajā pārtikas kvalitātes shēmā, vai
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta
noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības
un kontroles kārtība” un neaizvietot tās ar citu mūsu piedāvājumā nenosauktu ražotāju/audzētāju

precēm.
13. Apņemamies dārzeņus un augļus piegādāt, ievērojot Zemkopības ministrijas izstrādāto vietējo augļu
un ogu pieejamības kalendāru;
14. Mūsu piedāvājums ir atbilstošs Tehniskajā specifikācijā definētajām prasībām;
15. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas;
16. Uzņēmums ir tiesīgs piedalīties LAD programmā “Piens un augļi skolai” jā □ / nē □
/attiecas uz 1. iepirkuma daļu “Piens un piena produkti”/

17. Apliecinām, ka sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Papildus dokumenti pie Pielikuma Nr.2 jāiesniedz ārvalstīs reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam
saskaņā ar Nolikuma 8.2.7. punktu.
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Pielikums Nr.2.1.
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24
APLIECINĀJUMS
(apliecinājumu iesniedz, ja pretendents startē uz jebkuru no iepirkuma daļām)

Ar šo mēs ____________________________ __________________ apliecinām, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu
/pretendenta nosaukums/

laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) neesam
pārkāpuši tādu produktu piegādes līgumu nosacījumus, kuri noslēgti saistībā ar zaļo publisko iepirkumu (ZPI).

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.2.2.
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24
Audzēšanas, ražotnes, loģistikas centra vai noliktava, no kuras tiks piegādāta prece pasūtītājam
numurs

Iepirkumu daļas
nosaukums

Audzēšanas vieta
adrese

telefona
numurs

(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

Komisija attālumu kilometros noteiks izmantojot interneta vietnes:
http://lv.toponavi.com/127799-95621
http://www.balticmaps.eu/

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Ražošanas vieta
adrese

telefona
numurs

Loģistikas centra vai noliktava
adrese
telefona
numurs

Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24

Pretendenta /apakšuzņēmēja/personu apvienības dalībnieka veikto piegāžu saraksts
2014.,2015.,2016. gados un 2017. gadā līdz šim sekmīgi izpildīti vismaz 2 līgumus par tādu pārtikas preču grupas piegādi, uz kuru Pretendents ir iesniedzis
piedāvājumu (ne mazāku pēc finansējuma, kā šajā piedāvājumā)
(1) Pretendenta / (2) Apakšuzņēmēja /
(3) Personu apvienības dalībnieka
Nosaukums

Pasūtītāja
nosaukums, kam
veikta piegāde

Pasūtījuma
apjoms un preču
grupas(daļas)
nosaukums

Statuss
iepirkumā
(1); (2); (3)

(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

Lūdzam rakstiskas atsauksmes neiesniegt!

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Preces piegādes
periods

Pasūtītāja
kontaktpersona, tālrunis

Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN/VAI PERSONU GRUPĀ
IETILPSTOŠIEM PRATNERIEM
N.p.k.

Nosaukums un
reģistrācijas Nr.

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Statuss
Piedāvājumā
(apakšuzņēmējs,
partneris)

Pakalpojuma
daļas apjoms
no
kopējā apjoma
(%)

Apakšuzņēmēja(-u) /
partneru paredzēto
pakalpojuma daļu
apraksts

1.
…

(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr. 4.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24
APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS
Ar šo mēs ____________________________ __________________ apņemamies kā apakšuzņēmējs
(uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.)

strādāt pie līguma „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā un
Vidagas mācību punktā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus”
izpildes ________________________________ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
(pretendenta nosaukums)

piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot__________________________________________
(minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamās piegādes un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24
APLIECINĀJUMS
par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
Mēs,(Pretendenta nosaukums) apliecinām, ka atbilstoši Iepakojuma likumam, mēs iepirkuma
līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, pieņemsim no Pircēja iepriekš šī Līguma ietvaros
piegādāto produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja
papildus samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr. 6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2017/24

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

1.
…..

( tabulas rindu skaitu papildināt)
Kopējā daļas piedāvājuma summa bez PVN **
PVN
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN
/** - vērtējamā cena/

32

Kopējā cena bez PVN
(euro)

----------Sertifikāta
numurs

Norādīt ar „+”
Norādīt ar „+”
ja atbilst BL
ja atbilst LPIA
prasībām
prasībām
-----------------------Ražotāja/audzētāja Ražotāja/audzētāja
reģistrācijas
reģistrācijas
numurs
numurs

Vienas mērvienības (vienības) cena
bez PVN (euro)

Norādīt ar „+”
ja atbilst NPKS

Mērvienība
(vienība)

Ražotāja/audzētāja
nosaukums
--------------------Valsts

Informācija par pretendenta
sadarbību ar ražotāju /audzētāju
un/vai piegādātāju, norādot:
sadarbību apliecinošā
dokumenta veidu, numuru un
datumu

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Pārtikas produkti, kuri atbilst:
1) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS);
2) bioloģiskās lauksaimniecības (BL);
3) lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām (LPIA)

Plānotais apjoms
(tehniskajā specifikācijā norādītais
plānotais apjoms KOPĀ)

___________/iepirkuma daļas numurs un nosaukums/___________________

Paskaidrojums: Pretendents, kurš darbojas kā izplatītājs/tirgotājs, var norādīt vairākus preču ražotājus/audzētājus/piegādātājus (t.sk. kooperatīvās sabiedrības) vienam
preces nosaukumam, bet piedāvājumā atšifrējot katra ražotāja/audzētāja/piegādātāja preces atbilstību NPKS, BL, LPIA

1.

2.

Tomāti

Milti

<Uzņēmums nosaukums>
Latvija
<Uzņēmums nosaukums>
Latvija
<Uzņēmums nosaukums>
Latvija
<Uzņēmums nosaukums>
Latvija

+
<sertifikāta numurs>
+
<sertifikāta numurs>

+
<reģistrācijas numurs>
-

+
<reģistrācijas numurs>
-

norādīt

kg

50

norādīt

kg

100

-

norādīt

kg

200

-

norādīt

kg

90

Kopējā cena bez PVN
(euro)

Vienas mērvienības (vienības) cena
bez PVN (euro)

----------Sertifikāta numurs

Norādīt ar „+”
Norādīt ar „+”
ja atbilst BL prasībām ja atbilst LPIA prasībām
-----------------------Ražotāja/audzētāja
Ražotāja/audzētāja
reģistrācijas numurs
reģistrācijas numurs

Mērvienība
(vienība)

Norādīt ar „+”
ja atbilst NPKS

Informācija par pretendenta
sadarbību ar ražotāju /audzētāju
un/vai piegādātāju, norādot:
sadarbību apliecinošā
dokumenta veidu, numuru un
datumu

Ražotāja/audzētāja
nosaukums
--------------------Valsts

Nr.p.k.

Preces
nosaukums

Pārtikas produkti, kuri atbilst:
1) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS);
2) bioloģiskās lauksaimniecības (BL);
3) lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām (LPIA)

Plānotais apjoms
(tehniskajā specifikācijā norādītais
plānotais apjoms KOPĀ)

Piemēram:

Kultūrauga atbilstību LPIA prasībām Komisija pārbaudīs lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/auguaizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integretas-audzesanas-registrs.aspx
Informāciju par atbilstību BL prasībām Komisija pārbaudīs Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā ievietotajā kontroles institūcijās reģistrēto bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmumu sarakstā http://www.stc.lv/lv/pakalpojumi/biologiskas-lauksaimniecibas-uznemumu-sertifikacija/partikas-kvalitates-shemas/
Informāciju par atbilstību NPKS prasībām Komisija pārbaudīs Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā https://registri.pvd.gov.lv/cr sarakstā “Nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas produkti un to ražotāji”.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. APES ND 2017/24
LĪGUMA PROJEKTS
Pārtikas preču piegādes LĪGUMS Nr.______
Apē, 2017.gada____.______________
Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novads, LV-4337,
tās izpilddirektora Viestura Dandena personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”
un domes Nolikuma, turpmāk līguma tekstā, turpmāk saukts – „PIRCĒJS”, no vienas puses, un _______,
reģ. Nr.___________, juridiskā adrese - ____________, tās ________________(amats/ vai pilnvara
___________(vārds uzvārds) personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk „”PĀRDEVĒJS”, no
otras puses, turpmāk katrs atsevišķi saukts - PUSE, bet abi kopā - PUSES, pamatojoties uz Apes novada
domes rīkotā iepirkuma „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā
un Vidagas mācību punktā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus” (identifikācijas Nr. APES ND
2017/24) rezultātiem un PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājumu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz
šo līgumu par pārtikas preču piegādi SAC ”Trapene” un Trapenes sākumskolai, turpmāk tekstā –
“Līgums”, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pārtikas produktus (turpmāk tekstā
„Prece”), saskaņā ar šī līguma Pielikumā Nr.1 „Pretendenta finanšu –tehniskais piedāvājums”
norādīto sortimentu, cenām, Pircēja pasūtījumiem, iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajiem
nosacījumiem un piegādes laikiem saskaņā ar iepirkuma Nolikuma Tehnisko specifikāciju atbilstoši
20.06.2017. MK noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas
kārtība” 4.1. punktam.
1.2. Pircējs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā.
1.3. Preču sortiments, kvalitāte, tehniskā specifikācija un cena par vienību, kurā iekļautas taras izmaksas,
piegādes un pakalpoju izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, ir norādīta 1.pielikumā un ir
neatņemama šā līguma sastāvdaļa.
1.4. Lai nodrošinātu skolas darbību un, ņemot vērā tai pieejamos finanšu resursus, kā arī skolēnu skaitu,
Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt pārtikas preču iegādes
daudzumu. Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā līdz 15 % no katras iepirkuma daļas
piegādes finanšu apjoma pasūtīt preces, kas nav nosauktas šajā tehniskajā specifikācijā un nav pretrunā
ar normatīvajos par izglītojamo ēdināšanu aktos noteiktajām prasībām.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA
2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un tiek noslēgts līdz 2018. gada 31. oktobrim;
2.2. Preču piegādes vietas:
2.2.1. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, adrese: Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337
2.2.2. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas mācību punkts, adrese: “Sikšņu skola”, Vidaga,
Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
2.3. Pārdevējs un Pircējs savstarpēji saskaņo Preces daudzumu un piegādes termiņu šī līguma 4.6. punkta
un 4.7. punkta kārtībā.
2.5. Līguma izpildes kontrolei un administrēšanai Pasūtītājs norīko savu pārstāvi – ……………
3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik mainīta līguma darbības
laikā izņemot gadījumu, ja piegādājamo produktu tirgus cenas paaugstinās vai pazeminās par 10 % vai
vairāk, vai valsts pārvaldes institūcijas ievieš papildus prasības pārtikas apritē, kas produkcijas
izmaksas būtiski (par desmit vai vairāk procentiem) sadārdzina vai palētina, vai valstī būtiski
sadārdzinās vai palētinās energoresursu izmaksas, vai valstī tiek palielināti vai samazināti nodokļi, kas
ietekmē pārtikas preču cenas, minētajos gadījumos cenas var tikt izmainītas Pusēm savstarpēji
vienojoties.
3.2.

Līguma cena:
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3.2.1. par iepirkuma ….daļu………………..
3.3. Pircējs apņemas apmaksāt par Preces piegādi 12 (divpadsmit) darba dienu laikā pēc Preču pavadzīmes
– rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs
pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt līguma darbību.
3.5. Visi norēķini starp pusēm notiek EUR (eiro).
3.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot
līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.
3.7. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta
Pušu pilnvarotie pārstāvji.
3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē - rēķinā, Pārdevējs norāda
rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma
identifikācijas numuru: Apes ND 2017/24).
3.9. Gadījumā, kad Pārdevēja izsniegtajos Preču pavadzīmes - rēķinos uzrādītā Prece neatbilst šā līguma
1.1.punktā minētai Precei, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus līdz minēto
prasību izpildei un neatbilstības novēršanai.
3.10. Prece skaitās pieņemta pēc izsniegtā daudzuma un kvalitātes, ja Pircējs Pārdevējam nav iesniedzis
pretenziju 5 (piecu) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.
3.11. Pēc Līguma izpildes, kā arī gadījumā, ja līgums tiek lauzts pirms šā līguma 2.1.punktā norādītā
termiņa, Pārdevējam ne vēlāk kā viena mēneša laikā jāsastāda un jāpaziņo Pircējam galīgais norēķins.
3.12. Pircējam ir tiesības viena mēneša laikā no galīgā norēķina saņemšanas dienas iesniegt Pārdevējam
savus iebildumus par norēķinu pareizību.
3.13. Ja Pircējs mēneša laikā nav iesniedzis Pārdevējam iebildumus par saņemto gala norēķinu, tad šis
norēķins uzskatāms par galīgu un nav aptrīdams.
3.14. Par piegādātajām precēm rēķins jāizraksta ar šī līguma 10. punktā norādītajiem Pircēja rekvizītiem.
4. PASŪTĪJUMA KVALITĀTE UN APJOMS
4.1. Pārdevējs apņemas veikt kvalitatīvu Preču piegādi LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ievērot
sekojošās obligātās prasības:
4.1.1. pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā
kopējā derīguma termiņa;
4.1.2. derīguma termiņš ātri bojājošiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas;
4.1.3. pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā;
4.1.4. visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uz
pārtikas preču iepakojuma jābūt norādītam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos;
4.1.5. piegādāto produktu pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam,
realizācijas termiņiem, veselības marķējumam;
4.1.6. visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja
iepakojumā;
4.1.7. piegādātajai Precei jāatbilst ES un LR tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un
apriti;
4.1.8. piegādātā Prece nedrīkst saturēt ģenētiski modificētus organismus un būt ražota no tiem;
4.1.9. pārtikas produkti nedrīkst saturēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra
Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas,
izņemot C daļas II grupas pārtikas krāsvielas (Nesatur krāsvielas:
E102,E104,E110,E120,E122,E124,E127,E129,E131,E132,E133,E142,E151,E155);
4.1.10. nesatur saldinātājus:E950,E951,E952,E954;
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4.1.11. nesatur pārtikas piedevas-garšas pastiprinātājus E620-E 650;
4.1.12. nesatur konservantus (izņemot etiķskābi (etiķi), sēra dioksīdu - sulfītus, citronskābi, pienskābi,
askorbīnskābi, ābolskābi)
4.1.12. pārtikas produktu piegāde notiks ar atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotu
transportlīdzekli.
4.2. Piegādājamajai Precei noteiktās minimālās vizuālās kvalitātes prasības:
4.2.1. augļiem, ogām un dārzeņiem jābūt labā stāvoklī (veseliem), tie nedrīkst būt iepuvuši, bojāti,
nederīgi patēriņam, tiem jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem trūkumiem;
4.2.2. produktam jābūt tīriem, bez svešas izcelsmes vielām (bez zemēm, insektiem un to kūniņām,
netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu paliekām);
4.2.3. produktiem ir jābūt svaigiem (pēc izskata), bez vīšanas un izkaltuma pazīmēm, bez kaitēkļiem
un kaitēkļu bojājumiem, bez svešas smaržas un garšas, bez lieka virsmas mitruma;
4.2.4. produktam jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam ražas novākšanas brīdī;
4.3. Produkcija jābūt ražotai, izplatītai un piegādātai ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasības.
4.4. Pretendentam ir jāpiegādā kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstoši pārtikas produkti
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.5. Pārdevējs Preci piegādā pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu – pieprasījumu atsevišķās partijās.
4.6. Pircējs Preces pasūtījumu nodod Pārdevējam pa tālruni ………….. vai e-pastu………………..
4.7. Izdevumus par Preču piegādi sedz Pārdevējs, t.sk. Pārdevējs sedz arī visus izdevumus, kas saistīti ar
nekvalitatīvo Preču transportēšanu un Preču apmaiņu.
5. PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
5.1. Pasūtītāja pienākumi un atbildība:
5.1.1. Ievērot šā līguma nosacījumus;
5.1.2. Informēt Pārdevēju par Preces kvalitātes neatbilstību līguma nosacījumiem ne vēlāk kā piecu
darba dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no
pavadzīmes-rēķina parakstīšanas dienas;
5.1.3. Pircējs ir tiesīgs veikt kvalitātes kontroli piegādātajai Precei, pieaicinot speciālistus un ekspertus,
pieprasīt un saņemt ar Preci saistītos dokumentus vai to kopijas, apsekot preces
uzglabāšanas/ražošanas/audzēšanas vietas.
5.2. Pārdevēja tiesības, pienākumi un atbildība:
5.2.1. veikt Preču piegādi atbilstoši šā līguma nosacījumiem;
5.2.2. nekavējoties rakstiski informēt Pircēju par izmaiņām Preču piegādē un pamatot izmaiņu
nepieciešamību;
5.2.3. nodrošināt iespēju Pircējam vai tā pilnvarotai personai iepazīties ar dokumentāciju, kas apliecina
Preces izcelsmi un kvalitāti;
5.2.4. piegādāto produktu pavadzīmē norādīt pārtikas produktu uzglabāšanas režīmu, realizācijas
termiņš un veselības marķējumus;
5.2.5. nodrošināt, lai uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksamniecības vai
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, Preces piegādes brīdī ir atbilstoša norāde;
5.2.6. Pārdevējam pārdodot Preci, bet pašam to neaudzējot vai neražojot, kura atbilst nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, vai audzēta
atbilstoši lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā Ministru kabineta
2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to
ieviešanas, darbības ,uzraudzības un kontroles kārtība”, pavadzīmē jānorāda ražotājs vai
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audzētājs (nosaukums, reģistrācijas Nr.) kura audzētā/ražotā prece attiecīgajā piegādes
reizē tiek piegādāta Pasūtītājam;
5.2.7. pieņemt no Pircēja šī Līguma ietvaros piegādāto produktu iepakojumus (kastes, maisi, burkas,
spainīši, ar produktiem piegādātie primārie -terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo
produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildus samaksu par izlietotā iepakojuma
pieņemšanu.
5.2.8. Pārdevējs apņemas veikt preču piegādi, kas norādīta piedāvājumā kā sertificētas kādā no
pārtikas kvalitātes shēmām - nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai bioloģiskajā pārtikas kvalitātes
shēmā, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā ar Ministru kabineta
2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 no 12.08.2014. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to
ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” un neaizvietot tās ar citu piedāvājumā

nenosauktu ražotāju/audzētāju precēm.
5.2.9. Pretendenti augļu, ogu, dārzeņu piegādēm ievēro Zemkopības ministrijas izstrādātos vietējo
augļu, ogu, dārzeņu pieejamības kalendārus.
6. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU
6.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos
aktos un šā līguma noteiktajā kārtībā.
6.2. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu Pārdevējs Pircējam maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā
nepiegādātās Preces pirkuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo
Līguma izpildes pienākuma.
6.3. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā
maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību
izpildes.
6.4. Nevienai Pusei nav tiesību nodot no šā Līguma izrietošās saistības vai tiesības trešajām personām bez
otras Puses piekrišanas, līdz ar to visas vienošanās vai līgumi, kurus viena no Pusēm noslēgusi, pārkāpjot
šo nosacījumu, uzskatāmi par spēkā neesošiem no noslēgšanas brīža.
6.5. Pārdevējs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā Pircējs ir
tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.
6.6. Šā Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši Publisko iepirkuma likuma kārtībā veiktā iepirkuma
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā un Vidagas mācību punktā,
piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus” (identifikācijas Nr. APES ND 2017/24) nolikums un izvēlētā
Pretendenta piedāvājumā minētie noteikumi un apsolījumi un to nepildīšana ir par pamatu Līguma
laušanai.
6.7. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās no spēkā esošiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO
LĪGUMA
7.1. Pusēm savstarpēji vienojoties Līgumu var papildināt ar nosacījumiem vai grozīt nepārkāpjot Publisko
iepirkuma kārtībā veiktā iepirkuma „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolā un Vidagas mācību punktā, piemērojot zaļā iepirkuma kritērijus” (identifikācijas Nr. APES
ND 2017/24) nolikuma prasības un vērtēšanas kritērijus. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar
Vienošanās protokolu, kuru noformē kā Līguma pielikumu, kas kļūst par neatņemamu šā līguma
sastāvdaļu. Līguma grozījumi pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta deviņpadsmito
daļu.
7.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar
Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
7.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības, t.sk. nepilda šī Līguma 5.2.8. punktā noteiktajam,
Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.
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7.4. Pircējs ir tiesīgs nekavējoties un bez iepriekšēja paziņojuma vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, ja rodas
apstākļi, kas nebija paredzami līguma slēgšanas brīdī un Pārdevējs vairs neatbilst kādam no iepirkuma
nolikumā uzskaitītajiem pretendentu piemērojamības kritērijiem.
7.5.Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši saņemtajai Precei un izsniegtajām Preču
pavadzīmēm - rēķiniem.
7.6.Līguma pielikumā noteiktās cenas ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un Pārdevēja vienpusēja to
palielināšana ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju.
Cenu
izmaiņas ir pieļaujamas tikai ar Pušu savstarpēju vienošanos.
7.7.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks), kā arī
valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi, normatīvo aktu pieņemšana u.c., kuras Puses
nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.
7.8.Nepārvaramas varas iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu institūciju izziņu. Pusēm
nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un ir jāveic visi nepieciešamie
pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu veidošanos.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēji vienojoties. Vienošanās
tiek noformēta rakstiski kā pielikums un kļūst par neatņemamu šā līguma sastāvdaļu.
8.2. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.3. Ja Pārdevējam iesniegtajā norēķinā vēlāk tiek atrasta kļūda, Pircējs iesniedz Pārdevējam izlabotu
norēķinu ar priekšlikumu atmaksāt pārmaksāto summu. Ja Pārdevējs atsakās atmaksāt pārmaksāto
summu, Pircējs ir tiesīgs celt prasību tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no atmaksas pieprasīšanas dienas.
8.4. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 5 (piecām) lappusēm, katra no Pusēm saņem vienu Līguma
eksemplāru.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir
pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.
9.2.

Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti pielikumi „………..”, kas ir neatņemama šī Līguma
sastāvdaļa.

10. PUŠU ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pircējs
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Reģ.Nr. 90000037799
Adrese: Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV-4337
________________
Tālruņi: 64355109, +371 28347662; faxs: 64355109
E-pasts: apes.vidusskola@ape.edu.lv

Maksātājs:
Apes novada dome
Reģ. Nr.90000035872
Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Tālr. 64307220; fax: 64307220;
e-pasts: administracija@ape.lv
AS SWEDBANK
Kods HABALV22
Konta Nr.LV28HABA0551025833523
________________Viesturs Dandens
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