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1.

Pasūtītājs

Apes novada dome, reă. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa:
www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158
e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Iepirkumu finansē Sociālās aprūpes centrs „Trapene”

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiĦas 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 sadaĜā - Publiskie iepirkumi.
Nolikumu var saĦemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces
„Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā, Apes novadā - darba dienās
iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv

3.

4.

5.

6.

Iepirkuma
priekšmets

Līguma izpildes
vieta un
laiks
Piedāvājuma
derīguma termiĦš

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība

Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra „Trapene” vajadzībām
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/8)
CVP kods: 15000000-8
Iepirkums paredz:
Kvalitatīvu un nekaitīgu pārtikas produktu, normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām atbilstošas pārtikas produktu piegāde sociālā aprūpes centra iemītnieku
(pielikums Nr. 1)
ēdināšanai saskaĦā ar Tehnisko specifikāciju:
 iepirkuma priekšmets ir sadalīts daĜās;
 pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daĜām,
iesniedzot piedāvājumus par konkrēto daĜu/daĜām, pretendentam ir jāiesniedz
piedāvājums par visām precēm, kuras norādītas attiecīgās daĜas tehniskajā
specifikācijā;
 vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko piedāvājumu
varianti;
 Norādītais preču daudzums ir uzskatāms par orientējoši nepieciešamo
daudzumu. Lai nodrošinātu SAC „Trapene” darbību un Ħemot vērā tam
pieejamos finanšu resursus, kā arī aprūpējamo cilvēku skaitu, Pasūtītājs patur
tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt pārtikas
preču iegādes daudzumu.
Sociālās aprūpes centrs „Trapene”, “Bitītes”, Trapenes ciems, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.08.2016
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit)
dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiĦa.
Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiĦā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, par to rakstiski
paziĦo pasūtītājam.
Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2015.gada 8. jūlijam plkst. 14. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
sūtot pa pastu uz norādīto adresi.
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7.

Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
Prasības

7.1.

Pretendents ir fiziska vai juridiska
persona, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā. Ir reăistrēts
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
tiesīgs veikt komercdarbību.

Iesniedzamie dokumenti
Pretendents iesniedz :
1)Pielikumu Nr.2
„Pretendenta pieteikuma veidlapa iepirkumam”
2) Ārvalstī reăistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) komercdarbību reăistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotu reăistrācijas apliecību kopijas, ja attiecīgās
valsts normatīvie tiesību akti paredz reăistrācijas dokumentu
izsniegšanu.
----------------------------------------PIL 8.2 panta kārtībā Iepirkumu komisija pārbauda informāciju
par Latvijas Republikā reăistrētu pretendentu,
Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs, kura vārdā darbojas
iepirkumu komisija ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam, kuram būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziĦas, atĜaujas vai apliecības (oriăināli vai to apliecinātas
kopijas.

7.2.

Ja Pretendents ir personu apvienība,
tās dalībnieki slēdz savstarpēju
līgumu, ietverot informāciju par
personu, kas pārstāv apvienību
Noslēgtā Līguma kopija (ja attiecas)
iepirkuma procesā un par katra
dalībnieka līdzdalības apjomu
iepirkuma līguma izpildē.

7.3.

Uz Pretendentu un tā
apakšuzĦēmējiem/partneriem (ja
piesaista) neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2pantā minētie
izslēgšanas nosacījumi.

Noslēgtā Līguma kopija (ja attiecas)

Iepirkumu komisija pārbauda Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā.
Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs, kura vārdā darbojas
iepirkumu komisija ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam, kuram būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziĦas, ka uz pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daĜā
definētie izslēgšanas noteikumi. TermiĦš izziĦas iesniegšanai-10
(desmit) darbdienas.

Ārvalstī reăistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) ārvalstīs kompetentas institūcijas
izdotu izziĦu (kas izdota ne vēlāk kā 1 mēnesi no iesniegšanas
brīža), kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas šā
panta pirmajā daĜā definētie izslēgšanas noteikumi. TermiĦš
izziĦas iesniegšanai-10 (desmit) darbdienas
7.4.

Pretendentam (t.sk. katram
piegādātāju apvienības dalībniekam)
atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības
likuma prasībām ir tiesības piedalīties
pārtikas apritē kā tehniskajā
piedāvājumā iekĜauto pārtikas preču
ražotājam un/ vai izplatītājam
(prasība attiecas uz pretendentiem,

Ietverts Pielikumā Nr. 2
Latvijā reăistrētajiem uzĦēmumiem Pielikumā Nr. 2 ietverto
informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu
bāzēs.
Ārvalstīs reăistrētajiem uzĦēmumiem jāiesniedz
kompetentas iestādes izsniegtas izziĦas.
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piegādātāju apvienības dalībniekiem,
kuru darbība pakĜauta Pārtikas
aprites uzraudzības likuma
prasībām).
7.5.

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

Ietverts Pielikumā Nr. 2

7.6.

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

Ietverts Pielikumā Nr. 2

7.7.

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

Ietverts Pielikumā Nr. 2

7.7.1. MK noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
7.7.2. MK noteikumi Nr.610 „Higienas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēm” 511 punkta prasības.
7.7.3. MK noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marėēšanas noteikumi”
7.7.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas
piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas, izĦemot C daĜas II grupas pārtikas krāsvielas.
7.8.

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

Ietverts Pielikumā Nr. 2

7.9.

Pretendents iepriekšējo
2013.,2014. 2015.gadu laikā ir sekmīgi
izpildījis vismaz 2 līgumus par tādu
pārtikas preču grupas piegādi, uz kuru
pretendents ir iesniedzis piedāvājumu
(ne mazāku pēc apjoma un finansējuma
kā šajā piedāvājumā)
Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs
piesaistīt apakšuzĦēmējus un partnerus,
šādā gadījumā pretendents savā
piedāvājumā norāda visus tos
apakšuzĦēmējus, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 procenti
nokopējās iepirkuma līguma vērtības
vai lielāka. Uzrāda katram
apakšuzĦēmējam/partnerim izpildei
nododamo pakalpojumu līguma daĜu.

Pielikums Nr. 3 „Pretendenta veikto piegāžu saraksts”

7.10.

Pielikums Nr. 4
Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem
partneriem un apakšuzĦēmējiem (ja attiecas)
ApakšuzĦēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību
piedalīties pakalpojumu sniegšanā – pielikums Nr. 4.1.
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Pielikums Nr. 6
7.11.

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

7.12.
7.13.

7.14.

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

Pielikums Nr. 5 „ Par videi draudzīga iepakojuma
apsaimniekošanu”
Ja Pretendents pats neaudzē vai neražo, bet piedāvā
produktus, kuri sertificēti atbilstoši nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas prasībām, bioloăiskās lauksaimniecības
prasībām, vai audzēti atbilstoši lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas prasībām, saskaĦā Ministru
kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461
„Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,
darbības, uzraudzības un kontroles kārtība, tad
Pretendents iesniedz dokumentus par esošu sadarbību vai
sadarbības uzsākšanu ar ražotāju vai audzētāju, ja tiks
noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju.
Pilnvara (ja attiecas)
Komisija to pārbaudīs VID pieejamajā publiskajā datu bāzē
Ja VID publiskajā datu bāzē nebūs iespējams iegūt šo
informāciju, Pretendentam likumā noteiktajā kārtībā tiks
pieprasīts iesniegt nodokĜa maksātāja reăistrācijas apliecības
kopiju, uzrādot oriăinālu.

Pretendentam ir tiesības:
 pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus dokumentus, kurus uzskata par svarīgiem, lai
apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas veikt piegādes, noformējot tos atsevišėi „Papildus
dokumenti”;
 Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla, saskaĦā ar
Publiskā iepirkuma likuma 12. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu, piedāvājumam
pievienot norādi par šādu informāciju.
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz:

7.15.

7.15.1. visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti
dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzĦemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā
arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk.
personālsabiedrību);
7.15.2. informācija par to, kādu iepirkuma daĜu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no
Piegādātājiem;
7.15.3. nolikuma 7.9. apakšpunktā norādīto pielikumu.

8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai
un
iesniegšanai

Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu
valodā– viens oriăināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī –
„ORIĂINĀLS „ un finanšu – tehniskā piedāvājuma kopija ar norādi labajā augšējā
stūrī „KOPIJA”
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Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
Visas piedāvājuma daĜas 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 2015/8)
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
3. Neatvērt līdz 2014. gada 8. jūlijam plkst. 14.00
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 iekĜautie 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 skaitĜiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja
pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un
skaitĜiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai

(Pielikums Nr. 1)

Piedāvājumu paraksta pretendenta likumiskā persona vai pretendenta pilnvarotais
pārstāvis.

9.

Piedāvājuma
cena

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

10.

Piedāvājuma
izvēles
kritēriji

Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic
slēgtā sēdē. Komisija vērtē:
1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām.
Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un noformējuma
neatbilstība ir tik būtiska, ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija
piedāvājumu tālāk neizskata.
2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā pieprasītos
dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nav iesniegts vai
Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu
neizskata.
3. Piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
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4. Finanšu-tehnisko piedāvājumu.
5. Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma
prasībām, piedāvājuma iesniedzējs var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
6. Komisija pārbaudīs PIL 82 panta 5. daĜas prasībām Pretendentu, kuram būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikuma prasībām.
7. Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kĜūdu. Ja
komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kĜūdas, tā šīs kĜūdas izlabo un paziĦo
pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents apstiprina/neapstiprina
izdarītos labojumus. Ja Pretendenta iebildumi nav pamatoti, piedāvājums tiek
noraidīts. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kĜūdas, iepirkumu
komisija Ħem vērā tikai iepriekšnoteiktajā kārtībā labotās cenas.
8. Ja iepirkumu komisija pārbaudot secina, ka ir iesniegts piedāvājums ar nepamatoti
zemu cenu, tad, pirms noraidīt piedāvājumu, komisija lūgs Pretendenta paskaidrojumu.
9. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu ar vislielāko iegūto punktu skaitu, kas izvērtēts pēc
sekojošiem kritērijiem:
Nr. p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu
skaits

1.
2.

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

45
30

3.

25
100

Vērtējot kritērijus, Ħem vērā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās prasības:
1.kritērijs - Piedāvātā cena bez PVN
Maksimālais punktu skaits (40) tiek piešėirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem
piedāvājumiem punkti tiek aprēėināti saskaĦā ar formulu:
P= A : B x C
kur P ir kritērija punkti
A ir lētākā piedāvājuma cena
B ir vērtējamā piedāvājuma cena
C ir kritērija īpatsvars
2. kritērijs - Piedāvāto pārtikas produktu kvalitātes līmenis
Piedāvājumam tiek piešėirti punkti, ja piedāvājumā ir ietverti produkti ar paaugstinātu
kvalitāti.
Par katru piedāvājumā iekĜauto produktu kas ir sertificēts kādā no pārtikas kvalitātes
shēmām - nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai bioloăiskajā pārtikas kvalitātes
shēmā saskaĦā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461
„Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles
kārtība”, tiek piešėirti 2 punkti.
Punktu skaitu aprēėina sekojoši:
P= A x 2
kur P ir kritērija punkti
A ir pārtikas kvalitātes shēmā iekĜauto produktu skaits
3. kritērijs- Videi draudzīga produktu piegāde
(Attālums tiks noteikts, pamatojoties uz http://www.balticmaps.eu/)
Maksimālais punktu skaits (25) tiek piešėirts piedāvājumam, kurā paredzēts ikdienas
pārtikas produktu piegādi veikt līdz 50 km rādiusā. Ikdienas pārtikas piegādes laikā
nodrošina vides piesārĦojuma samazināšanu ar izplūdes gāzēm no autotransporta un
nodrošina ceĜa infrastruktūras slodzes samazinājumu, veicot šo piegādi, nepārsniedzot
100 km ceĜa infrastruktūras slodzi.
10 punkti tiek piešėirti piedāvājumam, kurā paredzēts ikdienas pārtikas produktu
piegādi veikt 51 - 100 km rādiusā. Ikdienas pārtikas piegādes laikā veic no 101 līdz
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200 km ceĜa infrastruktūras slodzi.
0 punkti tiek piešėirts piedāvājumam, kurā paredzēts ikdienas pārtikas produktu
piegādi veikt virs 100 km rādiusa. Ikdienas pārtikas piegādes laikā veic vairāk kā 200
km ceĜa infrastruktūras slodzi.
10. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, komisija izvēlas
piedāvājumu , kur mazāks attālums līdz piegādes vietai.

11.

Iepirkumu
komisijas
tiesības

1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
2. Pieprasīt Pretendentam iesniegt preču paraugus vērtēšanai, preču sertifikātus 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 saskaĦā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par iepirkuma
pārtraukšanu.
9. Samazināt vai palielināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls.
10. Pārbaudīt Pretendentu publiski pieejamā datu bāzēs, t.sk.:
10.1. www.bis.gov.lv
10.2. www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi
10.3. http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/lauksaimniecibasproduktu-integretas-audzesanas-registrs.aspx
10.4. http://www.balticmaps.eu/

12.

Pretendenta
tiesības un
pienākumi

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

13.

Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 – Pretendenta veikto piegāžu saraksts
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzĦēmējiem/partneriem
Pielikums Nr. 5 – Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 6 – Apliecinājums par videi draudzīgu iesaiĦojumu apsaimniekošanu
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/8
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Norādītais preču daudzums ir uzskatāms par orientējoši nepieciešamo daudzumu. Lai nodrošinātu
SAC„Trapene” darbību un, Ħemot vērā tam pieejamos finanšu resursus, kā arī aprūpējamo cilvēku
skaitu, Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt pārtikas
preču iegādes daudzumu.
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 termiĦš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā kopējā
derīguma termiĦa;
2. Derīguma termiĦš ātri bojājušiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas;
3. Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā;
4. Visiem pārtikas produktiem jābūt marėētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uz
pārtikas preču iepakojuma jābūt norādītam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos;
5. Piegādāto produktu pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas
termiĦiem, veselības marėējumam;
6. Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja
iepakojumā.
7. Atbilst ES un LR tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un apriti.
8. Produkti nesatur ăenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem.
9. Pārtikas produkti nedrīkst saturēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra
Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikumā minētās pārtikas krāsvielas, izĦemot
C daĜas II grupas pārtikas krāsvielas
9.1. Nesatur krāsvielas:
E102,E104,E110,E120,E122,E124,E127,E129,E131,E132,E133,E142,E151,E155
10. Nesatur saldinātājus:E950,E951,E952E954.
11. Pārtikas produktu piegāde atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotos transportlīdzekĜos.
12. Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augĜiem, ogām un dārzeĦiem:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

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

1.

Kefīrs ar bifido
baktērijām

Prasības
Vēlamais
fasējuma
veids
2% tauku saturs, pienskāba, atspirdzinoša,
skābpiena produktam raksturīga garša un smarža,
krāsa balta vai viegli iedzeltena, konsistence
viendabīga, mēreni bieza ar izjauktu recekli
15% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar svaigam
krējumam raksturīgu tīru produkta smaržu.
Konsistence viendabīga, mēreni bieza, nedaudz
spīdīga, krāsa no baltas līdz kremkrāsai

2.

Krējums skābais

3.

Krējums 35%

4.

Biezpiens

5.

Svaigpiens

6.

Sviests

Vājpiena, tauku saturs 0,5% garša un smarža –
tīra, pienskāba, konsistence - mīksta, viendabīga
ar biezpiena graudiĦiem, pieĜaujama neliela
sūkalu izdalīšanās.
Krāsa – no baltas līdz kremkrāsai
Tauku saturs 2%, Atdzesēts ne augstāk par 6°C ,
ar svaigpienam raksturīgu smaržu un garšu, krāsa
balta vai viegli iedzeltena, šėidrs ar viendabīgu
konsistenci, bez pārslām
Tauku saturs 82%, fasēts folijā

7.

Siers

Cietais, nogatavināts, ar pazeminātu tauku saturu
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Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

1. daĜa- Piens un piena produkti

1 litra
pakās

litri

1200

5 litru
polimēra
spainī

kg

280

5 litru
spainītis
Sveramais 5
litru
polimēra
spainī

kg

240

kg

500

20 litru
noslēgtos
spaiĦos

litri

3000

0,2 kg
iepakojums
5 kg,

kg

540

kg

150

siera sausnā līdz 45%, „Krievijas”, ar siera šėirnei
raksturīgu acojumu
8.
9.

10

Saldā biezpiena
masa
Kausēts siers

Vitaminizēts piena
dzēriens “Piena
spēks” vai
ekvivalents

sintētiskajā
apvalkā
5 litrul
spainīši
3 litru
spainīši
iepakojums
0.230 kg
pudeles

kg

350

kg

150

gab

240

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 iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.

Prasības
Vēlamais
iepakojums

Svaigas vistu
olas

Svaigas, tīrām čaumalām no ārpuses, veselas,
nebojātas, A kategorijas L (vidējais olas svars
ne mazāks par 60 g)
Piegāde vienu reizi nedēĜā darbdienās no plkst. 7.00-14.00
Derīguma termiĦš nevar būt mazāks par 1 mēnesi

Pa 30 ligzdiĦām
vienā bretē

Plānotais
maksimālais
apjoms

1.

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

2. daĜa- Olas

gabali

7200

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

3. daĜa -Maize

kg

2500

kg

800

kg

150

0.7 kg fasēta,
polimēra iesaiĦojumā

kg

900

0.4 kg fasēta,
polimēra iesaiĦojumā

kg

250

Prasības
Vēlamais
iepakojums

1.

Baltmaize

Kviešu milti a/l, cukurs, raugs, sāls, eĜĜa
augu. Maize gatavota pielietojot ierauga
metodi, griezta

2.

VeidĦu maize

3.

Rudzu saldskābā
maize

4.

Klona maize

5.

Karaša

Bez uzlabotājiem, polimēra iesaiĦojumā,
griezta
„Goda” vai ekvivalents, saldskābmaize,
bez uzlabotājiem, polimēra iesaiĦojumā,
griezta
„Senču” vai ekvivalents, klona maize,
bez uzlabotājiem, polimēra iesaiĦojumā,
griezta
Bez uzlabotājiem polimēra
iesaiĦojumā,griezta

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

Piegāde katru dienu (izĦemot svētdienas) līdz plkst. 7.00
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 produktus, ja tie satur:
1) daĜēji hidrogenizētus augu taukus (6.4.p),
2) izmantot augu eĜĜu ar ĂMO.
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1.
2.
3.
4.

Tehniskās prasības specifikācijai
Vēlamais
iepakojums

CūkgaĜas karbonāde
CūkgaĜas krūtiĦa
Cūku ragū svaigi
Liellopu aknas

Svaiga, atdzesēta, bez kauliem, 1. šėira
Svaiga, atdzesēta, bez kaula, cauraugusi
Svaigi atdzesēti
Saldētas, nesadalītas

Plastmasas kastēs
Plastmasas kastēs
Plastmasas kastēs
Plastmasas kastēs

kg
kg
kg
kg

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

4.daĜa -Svaigi atdzesēta cūkgaĜa un cūkgaĜas, liellopu gaĜas subprodukti

600
600
150
100

Piegāde divas reizes nedāĜā 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 iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām: nedrīkst piedāvāt gaĜu, gaĜas izstrādājumus no
mehāniski atdalītas gaĜas

Prasības
Vēlamais
iepakojums

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

5.daĜa -GaĜas izstrādājumi un desas

1.

Cūku vaigi

Kūpināti un /vai žāvēti

kg

kg

150

2.

CūkgaĜas sardeles

Dabīgā apvalkā

kg

kg

200

3.

CīsiĦi “Bērnu”

Dabīgā apvalkā

kg

kg

200

4.

Pusžāvētā desa

Dabīgā apvalkā

kg

kg

300

5.

Desa vārīta

Doktora „Ekstra” desa, poliamīda
iesaiĦojumā.

kg

kg

300

6.
7.
8.

Žāvēts speėis
Mednieku desiĦas
Putraimu desa

kg
kg
kg

kg
kg
kg

100
20
100

9.

Aknu pastēte

0.2 kg fasēta
vai sveramā

kg

130

10.

Žāvēts šėiĦėis

kg

280

11.

CūkgaĜas galerts

CūkgaĜa gabaliĦos

kg

200

12.
13.
14.

Kupāti
Vistu šėinėīši
Žāvētas ribas

Dabīgā apvalkā
Žāvēti

kg
kg
kg

80
50
50

15.

GaĜas konservi

„Tūristu brokastis” vai ekvivalents

Vakuuma
iesaiĦojumā
Vakuuma
iesaiĦojumā
kg
kg
Plastmasas
kastēs
KārbiĦās 250 g

kg

50

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

Piegāde divas reizes nedāĜā 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 iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām prasībām.
nedrīkst piedāvāt gaĜas produktus un gaĜas izstrādājumus, ja tie satur:
1) mazāk kā 70% gaĜas;
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2)
3)
4)
5)

garšas pastiprinātājus (E620-E650) un krāsvielas(E100-E180);
mehāniski atdalītu gaĜu;
ĂMO;
sāls saturs produktā ir mazāks par 1.25g uz 100g produkta.

Piedāvātājs garantē, ka piedāvātie produkti atbilst augstāk minētajām prasībām.

Prasības

1.
2.

SiĜėe
Zivju konservi

Mazsālītā bez galvām
Skumbrija savā sulā ar eĜĜu

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zivju konservi
Zivju konservi
SiĜėu filejas
SiĜėu fileja
A\K zivs (skumbrija)
Sinepes

Skumbrija tomātu mērcē
Šprotes eĜĜā
GabaliĦi ar bietēm majonēzē
GabaliĦi majonēzē

9.

Mārutki

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

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

6.daĜa- SiĜėe un zivju konservi

Vēlamais
iepakojums
4 kg spainīšos
KārbiĦās 240 g

kg
kg

50
55

KārbiĦās 240 g
KārbiĦās 240 g
Spainīšos
Spainīšos
kg
0.2 kg burciĦās

kg
kg
kg
kg
kg
kg

110
100
50
100
30
20

0.2kg burciĦās

kg

20

Piegāde vienu reizi mēnesī darbdienās no plkst. 7.00-14.00

1.

Apelsīni

2.

Avenes

3.

Banāni

4.

Bumbieri

5.

Citroni

6.

Kivi

7.

Mandarīni

8.

Zemenes

9.

Āboli

10.

Ėirši

11.

Plūmes

12.

Vīnogas

Prasības
Vēlamais
iepakojums
Sulīgi, saldi, plānu miziĦu, viegli lobās, maz
sēkliĦām, bez bojājumiem
Svaigi, gatavi bez pleėiem un bojājuma
pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleėiem un bojājuma
pazīmēm
Saldi, sulīgi vai miltaini sulīgi, gatavi tūlītējai
lietošanai svaigā veidā, bez bojājumiem
Sulīgi, plānu miziĦu, viegli lobās, maz
sēkliĦām, bez bojājumiem
Veseli, nebojāti, vienmērīgi nogatavojušies,
saldi, sulīgi, plānu mizu
Sulīgi, saldi, plānu miziĦu, viegli lobās, maz
sēkliĦām, bez bojājumiem
Svaigi, gatavi bez pleėiem un bojājuma
pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleėiem un bojājuma
pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleėiem un bojājuma
pazīmēm
Saldas, sulīgas, gatavas, bez bojājumiem,
vienas botāniskās šėirnes robežās, ar šėirnei
raksturīgu formu un krāsu, tūlītējai lietošanai
svaigā veidā, bez termiskās apstrādes
Svaigi, gatavi bez pleėiem un bojājuma
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Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

7.daĜa - Svaigi augĜi un ogas

kg

300

kg

20

kg

1000

kg

350

kg

35

kg

30

kg

200

kg

100

kg

700

kg

10

kg

20

kg

10

pazīmēm
Svaigi, gatavi bez pleėiem un bojājuma
pazīmēm
14.
Arbūzi
Svaigi, gatavi bez pleėiem un bojājuma
pazīmēm
Piegāde divas reizes nedāĜā darbdienās no plkst.7.00-14.00
13.

Melones

kg

30

kg

100

Prasības

Augstas kvalitātes, svaigi, diametrs 3-5 cm,
garums: īsie līdz 15 cm, garie līdz 25 cm. Gurėu
vidus blīvs ar negatavām, mīkstām sēklām.
2.
Tomāti
Augstas kvalitātes, veseli, svaigi, ar blīvu
struktūru, miltaini, diametrs 7-10 cm
3.
Sīpoli
Sīpolu galviĦa stingra, nogatavojusies, vesela,
sausa, bez asniem. Forma un krāsa raksturīga
botāniskajai šėirnei. Diametrs 5-7 cm
4.
Ėiploki
Diametrs 4-6 cm, stingras galviĦas ar lielām
daiviĦām, apžāvētas, sausas zvīĦlapas, izžāvēta
loka daĜa, kas nepārsniedz 2–5 cm no ėiploka
galviĦas.
5.
Kāposti svaigi
Augstas kvalitātes, galviĦkāposti, diametrs 2055 cm galviĦās, bez plīsumiem un bojājumiem.
6.
Ėīnas kāposti
Svaigi, nepārauguši, stingri piekĜautām lapām,
sulīgi, kraukšėīgi, bez lieka mitruma, bez
bojājumiem uz lapām un kātiem, vienmērīgi
nogrieztām saknēm
7.
Rutki
Augstas kvalitātes, svaigas, pārtikas, diametrs
10-15 cm
10.
LociĦi
Augstas kvalitātes, svaigi
11.
Puravi
Stingrām, neburzītām lapām, baltiem kātu
galiem, sulīgi un svaigi, bez lieka mitruma, bez
bojājumiem, ar vai bez sakĦu galiĦiem, bez
zemes lapu starpās
12.
Dilles
Svaigi zaĜgani, viegli čaukstoši, stingri,
nesaspiesti un nebojāti laksti, raksturīgi jauniem
un svaigiem lokiem, šėirotiem, mazgātiem, bez
lieka mitruma, bez bojājumiem, ar vai bez
galviĦām
13.
PētersīĜi
Svaigi, bez lieka mitruma, nebojāti un bez
zemes piejaukuma
14.
Lapu salāti
Svaigi, nepārauguši, kraukšėīgi, bez lieka
mitruma un bojājumiem, bez zemes piejaukuma
15.
Redīsi
Svaigi bez lapām, stingru, kraukšėīgu 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 sēkliĦām, bez ārējiem mizas
bojājumiem un bez vītuma pazīmēm, gatava
lietošanai uzturā bez termiskās apstrādes, var būt
dažādās krāsas
17.
Sēnes
Bez bojājuma pazīmēm, svaigi, bez vītuma
„Šampinjoni”
pazīmēm.
Piegāde divas reizes nedāĜā darbdienās no plkst.7.00-14.00

Vēlamais
iepakojums

Gurėi

9. daĜa - Saldēti pārtikas produkti
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MaisiĦos

Plānotais
maksimālais
apjoms

1.

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

8. daĜa - DārzeĦi un garšaugi

kg

300

kg

200

kg

300

kg

30

kg

100

kg

100

kg

10

kg
kg

50
30

kg

10

kg

10

kg

30

kg

50

kg

5

kg

20

1.

Zivs liemenis

1.
3.

Ziedkāposti
Saldēts dārzeĦu
maisījums burkāni,
kāpostpuėu,zaĜie
zirnīši
Krabju nuiĦas
Vistas gaĜas šėiĦėīši
(saldēti)

4.
5.

Vēlamais
iepakojums

Plānotais
maksimālais
apjoms

Produkta
nosaukums

Mērvienība

Nr.p
.k.

10 kg kastēs

kg

400

kg
kg

60
50

kg
kg

100
450

Tehniskās prasības specifikācijai

Saldēta Heka liemeni, sverama, nesatur
toksīnus.

Vistas gaĜas šėiĦėīši bez muguriĦas un bez
stilba daĜas

15 kg kastēs

Piegāde vienu reizi mēnesī darbdienās no plkst.7.00-14.00

Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/8
PRETENDENTA PIETEIKUMS
IEPIRKUMAM „Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra „Trapene” vajadzībām”
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reăistrācijas numurs
(vai personas kods):
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

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

Fakss:

Mēs apliecinām , ka
•

nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izĦemot 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

1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišėi, kā
arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam
beigu termiĦam tas būs likvidēts;
•

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

•

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

2) Pretendentam ir PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) izsniegta Pārtikas uzĦēmuma
atzīšanas apliecība (ja attiecas) ______________________________________________
(apliecības numurs, datums, izdevējs)

•

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

•

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

•

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

•

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

•

UzĦēmumā tiek nodrošināti pārtikas aprites drošības procedūras un kontroles pasākumi;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Apliecinām, ka sniegtās ziĦas ir patiesas un precīzas.

•
Pretendents vai tā pārstāvis

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/8

PRETENDENTA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS 2013.,2014.,2015. GADOS
Pasūtītāja
nosaukums, kam
veikta piegāde

Pasūtījuma
apjoms un preču
grupas(daĜas)
nosaukums

Preces piegādes
periods

Pasūtītāja
kontaktpersona,
tālrunis

(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

Ar šo uzĦemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām.
Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Pretendents vai tā pārstāvis

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/8
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZĥĒMĒJIEM UN/VAI PERSONU GRUPĀ
IETOLPSTOŠIEM PRATNERIEM
N.p.k.

Nosaukums un
reăistr
istrācijas
istr cijas Nr.

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Statuss
Piedāvājumā
(apakšuzĦēmējs,
partneris)

Pakalpojuma
daĜas apjoms
no
kopējā apjoma
(%)

ApakšuzĦēmēja(-u) /
partneru paredzēto
pakalpojuma daĜu
apraksts

1.
…

(vajadzības gadījumā tabulas rindu skaitu var papildināt)

Pretendents vai tā pārstāvis

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr. 4.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/8

APAKŠUZĥĒMĒJA APĥEMŠANĀS
Ar šo mēs ____________________________ __________________ apĦemamies kā apakšuzĦēmējs
(uzĦēmuma nosaukums, reă. Nr.)

strādāt pie līguma „Pārtikas produktu iegāde sociālā aprūpes centra „Trapene” vajadzībām”
izpildes ________________________________ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
(pretendenta nosaukums)

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

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.
Pretendents vai tā pārstāvis

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/8
APLIECINĀJUMS
par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
Mēs,(Pretendenta nosaukums) apliecinām, ka atbilstoši Iepakojuma likumam, mēs iepirkuma
līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, pieĦemsim no Pircēja iepriekš šī Līguma ietvaros
piegādāto produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie terciārie iepakojumi) atpakaĜ pēc iepakojumā esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja
papildus samaksu par izlietotā iepakojuma pieĦemšanu.
Pretendents vai tā pārstāvis

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
Ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona Pretendenta piedāvājumam jāpievieno pilnvara
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Pielikums Nr. 6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/8

FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Piedāvājuma cenā ir iekĜauti visi ar preču iegādi, piegādi atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, saistītās izmaksas, nodokĜi, kā arī
visas ar to netieši saistītās izmaksas (transporta pakalpojumi u.c.);
2. Piegādāto produktu pavadzīmē papildus būs norādītas pārtikas produktu uzglabāšanas režīms, realizācijas termiĦš un veselības marėējums;

3. Līguma slēgšanas gadījumā pasūtījums jāveic telefoniski pa šādu telefona numuru.- (norādīt tālruĦa numuru) kontaktpersonai - (norādīt kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un
ieĦemamo amatu) un/vai e-pastu (norādīt e-pasta adresi)

4. Produkcija tiks piegādāta pa sūtītājam _______________________________________________ (norādīt savu piedāvāto piegādes laiku)
5. Mēs piedāvājam piegādāt pārtikas produktus sekojošās iepirkuma daĜās:

1.
2.
….

( tabulas rindu skaitu papildināt)
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Kopējā cena bez PVN
(euro)

Plānotais apjoms

preces sastāvs
un
cita produktu raksturojoša informācija

(tehniskajā specifikācijā norādītais)

Piedāvātā produkta apraksts *
Mērvienība
(vienība)

Ražotāja
nosaukuma
____________
Ražotāja valsts

Norādīt ar +
ja produkts atbilst MK
Nr. 461 noteikumiem

Nr.p.k.

Produkta nosaukums

Vienas mērvienības
(vienības) cena bez PVN
(euro)

Iepirkuma daĜas numurs un nosaukums

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

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

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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