
APSTIPRINĀTS 

Iepirkuma komisijas sēdē 

                                                                                                                               2013. gada 1.augustā  

Protokols Nr. 1 

 

 

„ Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās 

internātpamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām‖ 

Iepirkuma instrukcija 
 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma Identifikācijas numurs: R5SIPS 2013/3 

1.2. Iepirkuma priekšmets: pārtikas preču piegāde 

1.3. Pasūtītājs: Rīgas 5. speciālā internātpamatskola Slāvu ielā 19, Rīgā, LV – 1035, 

Reģ. Nr. LV90000013606, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, NDEALV2X, 

Kontsa Nr. LV13NDEA0021000916060 

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta: Līgums tiek slēgts uz 16 kalendārajiem mēnešiem.  

Preces jāpiegādā (preču piegāde teiks sadalīta uz sekojošām adresēm nevienlīdzīgās daļās): 

 Rīgā, Slāvu ielā 19 - darba dienās no plkst. 7:00 līdz plkst. 11:00; 

 Rīgā, Stokholmas ielā 26 - darba dienās no plkst. 7:00 līdz plkst. 11:00; 

 Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 40 - darba dienās no plkst. 7:00 līdz plkst. 11:00 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.5.1.  Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 19. augustam plkst.11.00, Rīgā, Slāvu 

ielā 19 ēkas 1. stāvā, lietvedes kabinetā.  

1.5.2. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērtu atdos atpakaļ 

iesniedzējam. 

1.5.3.  Piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu komisija veiks slēgtā sēdē. 

1.6.   Instrukcijas saņemšana drukātā veidā iespējama sākot ar iepirkuma 

izsludināšanas dienu IUB interneta mājaslapā, katru darbdienu Rīgā, Slāvu ielā 19, 

iepriekš piesakoties pa tālr.67248485, vai elektroniski, atsūtot pieprasījumu uz e-

pastu: a.erglis@riga.lv. 

1.7. Piedāvājuma noformēšana: 

1.7.1.  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās 

internātpamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām, iepirkuma identifikācijas 

Nr. R5SIPS 2013/3 
1.7.2.  Piedāvājums sastāv no divām daļām: 

- pretendentu atlases dokumentiem; 

- tehniskā un finanšu piedāvājuma (ja iespējams arī elektroniski CD). 
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1.7.3.  Visas piedāvājuma daļas ir jānoformē atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, lapām 

jābūt cauršūtām un caurauklotām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un 

nomainīt lapas, dokumentiem jābūt sanumurētiem un numerācijai jāatbilst 

pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumu ievieto aploksnē, kuru aizlīmē un 

līmējuma vietā jābūt zīmogam vai parakstam.  

1.7.4.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem 

labojumiem vai svītrojumiem. 

1.7.5.  Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Kvalitāti apliecinošus dokumentus (piem., 

sertifikātus) var iesniegt citā valodā, šiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta 

apliecināts tulkojums latviešu valodā.  

1.7.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija ir jāapliecina ar 

Pretendenta vadītāja parakstu un zīmogu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.7.7. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno LR normatīviem aktiem 

atbilstoši noformēta pilnvara. 

1.7.8.  Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma instrukcijā 

ietvertos nosacījumus. 

1.7.9.  Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ. 

  
  Piedāvājumus, kuri neatbilst 1. punktā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 

2.1.  Iepirkuma priekšmets ir Pārtikas produkti saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

 (2. pielikums; 2a pielikums ). 

2.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.  Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu 

piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu kopumā. Vērtēts tiks viss iepirkuma 

apjoms kopumā. 

 
  Piedāvājumus, kuri neatbilst 2. punktā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

3. Prasības pretendentiem: 

3.1.  Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs, kurš ir fiziska vai juridiska persona, šādu 

personu apvienība jebkurā to kombinācijā. 

3.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta piektās daļas 

izslēgšanas nosacījumi. 

3.3. Pretendents ir reģistrēts un atzīts atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likumam un 

citām normatīvo aktu prasībām. 

3.4. Pretendents spēj nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu transportu. 

3.5.  Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pārtikas preču piegādē. . 

3.6.  Pretendents veic paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi 

ietekmē pārtikas nekaitīgumu un nodrošina attiecīgās pārtikas aprites drošības 

procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā. 

  

 

4. Iesniedzamie dokumenti (oriģināli vai apliecinātas to kopijas): 

4.1.  Pretendenta pieteikums ( 1. Pielikums ).  
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4.2.  Komersanta reģistrācijas apliecība.  

4.3. Informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos 

gados, norādot summas, laiku (gadu un mēnesi) un saņēmējus. Informācijai pievieno 

vismaz trīs pozitīvas atsauksmes no minētajiem saņēmējiem.  

 
  Piedāvājumus, kuri neatbilst 4. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, komisija ir tiesīga 

tālāk neizskatīt. 

 

5. Finanšu un Tehniskais piedāvājums 

5.1. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (2. un 

2.a pielikums) noteiktajām prasībām un pielikumā noteiktās formas. 

5.2 Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz preču paraugi vērtēšanai un preču sertifikāti vai 

citi preču kvalitāti apliecinoši dokumenti. 

 
Piedāvājumus, kuri neatbilst 5. punktā norādītajām prasībām, vai paraugi, kuri neatbilst Pasūtītāja  

specifiskajām (skolas vecuma bērnu pārtika) vajadzībām komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

6. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji: 

6.1. Piedāvājums izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst šīs instrukcijas un normatīvo 

aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu par visu apjomu kopumā. 

6.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:  

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus. 

 

6.3. Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu 

esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības atbilstoši Instrukcijā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu 

pretendentu saskaņā ar šā panta piekto daļu, pasūtītājs: 

 1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 

pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa 

no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu 

iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju 

saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta 

minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts 

informācijas iegūšanas laiks; 

 2) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 

dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 

parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
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parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu 

dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka 

informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā 

fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem 

pasūtītājs: 

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka 

saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) 

parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav 

Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 100 latus, 

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un 

parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, 

ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās 

pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja 

nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav 

iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā; 

 3) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 

pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc 

dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka: 

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas 

likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta, 

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

 

7. Iepirkuma līgums 

7.1.  Iepirkuma līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbilst šīs instrukcijas un normatīvo 

aktu prasībām. 

7.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts uz 16 mēnešiem saskaņā ar pievienoto līguma projektu 

           (3.pielikums).             

 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

8.1.  Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu. 

8.2. Pieprasīt un vērtēt preču paraugus, kā arī pieprasīt visu produktu sertifikātus. 
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8.3.  Vērtēt piedāvājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un šo Instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma 

pārtraukšanu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

8.4. Samazināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls. 

 

9.Pretendenta tiesības un pienākumi 

9.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

9.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijas un normatīvo aktu prasībām. 

9.4.  Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju. 

9.5.  Iesniegt preču paraugus un sertifikātus pēc pasūtītāja pieprasījuma, norādītajā laikā  

un vietā. 

 

Instrukcijai pievienoti sekojoši pielikumi: 

 

1. pielikums - Pieteikums. 

2. pielikums - Tehniskā specifikācija 

2a. pielikums - Tehniskā un Finanšu piedāvājuma forma. 

2b. pielikums - Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem un dārziņiem 

3. pielikums -  Līguma projekts. 

 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:       A.Ērglis 
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1. pielikums 
 

 

Pieteikums 
 

Iepirkumam, par tiesībām veikt pārtikas produktu piegādi Rīgas 5. speciālās 

internātpamatskolas vajadzībām, ID Nr. R5SIPS 2013/3 

Apstiprinām, ka piedalāmies iepirkumā, ― Pārtikas produktu piegāde Rīgas 5. 

speciālās internātpamatskolas vajadzībām‖, ID Nr. R5SIPS 2013/3. par tiesībām noslēgt 

līgumu un iesniedzam savu piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma instrukcijas noteikumiem. 

        Ar šo: 

1) Apliecinām, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi esam reģistrēti un/vai atzīti PVD 

(ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti).  

2) Apliecinām, ka mūsu piedāvātā prece un pakalpojums atbilst LR normatīvo aktu 

prasībām.   

3) Apliecinām, ka veicam paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas 

nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu un nodrošinām attiecīgās pārtikas aprites 

drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā. 

4) Apliecinām, ka mūsu rīcībā esošie transporta līdzekļi atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām higiēnas prasībām pārtikas produktu pārvadāšanai. 

5) Mēs piesakāmies uz visu apjomu un piedāvātā cena bez PVN 

ir___________________________________________________________________ 

( cipariem un vārdiem);  

6) Cenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. 

7) Visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

Pretendents 

[ ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara]. 

Z.v. 

 

Datums                                                                                                 

Paraksts/paraksta atšifrējums/ 



2 Pielikums  

 

Tehniskā specifikācija 
(aprēķini ailēs 1.4.3.1., 1.4.3.2., 1.4.3.2. matemātiski noapaļoti uz augšu vai leju) 

„ Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām” 

 

Dārzeņi un sakņaugi. Svaigi augļi un ogas 

 

Dārzeņi, garšaugi (dārzeņiem un saknēm jābūt testēšanas pārskatam. Dārzeņiem – attīrītiem no maziem akmentiņiem, nezināmām augu 

daļām, insektu un to kūniņām, pesticīdiem un minerālmēslu atliekām),  jābūt marķētiem, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc 

likumdošanas prasībām. 

Augļi, dārzeņi (jābūt testēšanas pārskatam, dārzeņiem – attīrītiem no maziem akmentiņiem, nezināmām augu daļām, insektu un to 

kūniņām), jābūt marķētiem, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc likumdošanas prasībām. 

 

Nr

. 

Preces 

nosaukums 
Tehniskā specifikācija Mērvienība 

Gada 

apjoms 

kopā 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

 

1.4.3.1. 

Stokholmas iela 

26; 

 50 skolnieki 

1.4.3.2. 

Baltābaznīcas 

iela 40; 

 30 skolnieki 

1.4.3.3. 

1. Kartupeļi 

Pārtikas, sašķiroti, sausi, vidējais 

diametrs 12-15cm garenvirzienā, bez 

svešķermeņiem, vienas piegādes 

partijā - viena šķirne 

kg 11000 5824 3235 1941 

2. Burkāni 

Svaigi, galda šķirnes, 15-18cm, 

sveramie, bez svešķermeņiem, sieta 

iepakojumā 

kg 1600 847 471 282 
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3. Sarkani kāposti 
Galviņkāposti svaigi, galda šķirnes, 

bez plīsumiem un bojājumiem 
kg 80 42 24 14 

4. Bietes  
Svaigas, galda šķirnes, bez 

svešķermeņiem, pārtikas sietos 
kg 1000 529 294 176 

5. Sīpoli 
Sausi, bez asniem, 5-7cm, kaprona 

tīklos 
kg 1000 529 294 176 

6. Sīpolu loki 

Svaigi, bez bojājumiem, fasēti 1kg 

pārtikas tīklos, nesavītuši, 

nesadzeltējusi 

kg 50 26 15 9 

7. Galviņkāposti 

Galviņkāposti svaigi, I šķiras, bez 

plīsumiem un bojājumiem, kaprona 

tīklos 

kg 2000 1059 588 353 

8. Kāposti sezonas  
Skābēti bez dzērvenēm, ķimenēm, ne 

vairāk kā 1kg fasējumā 
kg 800 424 235 141 

9. Puķu kāposti 
Svaigi, galda šķirnes, blīvi, bez 

plankumiem un bojājumiem  
kg 100 53 29 18 

10. Pekinas kāposti 
Svaigi, galda šķirnes, bez 

plankumiem un bojājumiem  
kg 100 53 29 18 

11. Kabači 

 Dārzeņu mizai jābūt viegli grieţami, 

tie nedrīkst būt pārauguši, viena 

kabača svars nedrīkst pārsniegt 1.kg, 

fasēti pārtikas tarā 

kg 100 53 29 18 

12. Cukini 

 Dārzeņu mizai jābūt viegli grieţami, 

tie nedrīkst būt pārauguši, viena 

cukini svars nedrīkst pārsniegt 1.kg, 

fasēti pārtikas tarā 

kg 40 21 12 7 

13. Kolrābi 
Svaigi, galda šķirnes, blīvi, bez 

plankumiem un bojājumiem  
kg 40 21 12 7 

14. Gurķi Svaigi, galda šķirnes, bez kg 500 265 147 88 
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plankumiem un bojājumiem  

15. Tomāti 

Svaigi, galda šķirnes, bez 

plankumiem, plīsumiem un 

bojājumiem  

kg 500 265 147 88 

16. 

Tomāti 

(cherries) 

krāsaini 

Svaigi, galda šķirnes, bez 

plankumiem, plīsumiem un 

bojājumiem  iepakojums 0,5kg 

kg 10 5 3 2 

17. Paprika sarkana 
Svaiga, bez plankumiem, plīsumiem 

un bojājumiem  
kg 150 79 44 26 

18. Puravi Svaigi, fasēti 0,5kg pārtikas tīklos kg 20 11 6 4 

19. Ķirbji tīrīti 
Svaigi, galda šķirnes, bez plīsumiem 

un bojājumiem, vākuma iepakojumā 
kg 30 16 9 5 

20. Ķiploki  
Svaigi, pārtikas, bez bojājumiem, ne 

vairāk kā 0,5 kg kastēs (iepakojumā) 
kg 25 13 7 4 

21. Seleriju saknes 
Svaigi, bez bojājumiem, pārtikas 

tīklos 
kg 50 26 15 9 

22. Seleriju kāti 
Svaigas, bez plīsumiem un 

bojājumiem, pārtikas tīklos 
kg 15 8 4 3 

23. Pētersīļu zaļumi Svaigi, fasēti 1kg pārtikas tīklos kg 40 21 12 7 

24. Redīsi sarkanie 
Svaigi, bez plīsumiem un 

bojājumiem, fasēti 1kg pārtikas tīklos 
kg 60 32 18 11 

25. Redīsi baltie 

Svaigi, bez plīsumiem un 

bojājumiem, fasēti no 1kg pārtikas 

tīklos līdz 5kg kastēs 

kg 100 53 29 18 

26. Salāti lapu 
Svaigi lapu salāti, galda šķirnes, 

kastēs ne vairāk par 1kg 
kg 50 26 15 9 

27. Spināti 
Svaigi spināti, galda šķirnes, kastēs 

ne vairāk par 1kg 
kg 10 5 3 2 
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28. Dilles Svaigas, fasētas 1kg pārtikas tīklos kg 40 21 12 7 

29. Baklaţāni 
Svaigi, pārtikas šķirnes, bez 

bojājumiem, nenovītuši 
kg 20 11 6 4 

30. Sēnes 

Šampinjoni svaigi, tīri, nepārauguši, 

tīrā, baltā krāsā. Sēņu cepurītes 2-5 

cm diametrā. Minimālais realizācijas 

termiņš 2 dienas pēc piegādes bez 

bojājumiem, fasēti līdz 0,5-1kg  

kg 100 53 29 18 

31. Baravikas Saldētas, iepakojumā pa 0,5 kg kg 10 5 3 2 

32. 
Saldēto dārzeņu 

maisījums 

Zaļie zirnīši ar burkāniem (griezti 

kubiciņos), iepakojumā 0,5kg 
kg 20 11 6 4 

33. Saldēti ķirši 
Saldētas ķiršu ogas bez kauliņiem, 

bez ledus, iepakojumā 0,5kg 
Kg 50 26 15 9 

34. 
Saldētas 

ērkšķogas 

Saldētas ērkšķogas, tīras, bez 

bojājumiem un  bez ledus, 

iepakojumā 0,5kg 

Kg 50 26 15 9 

35. Jāņogas 

Saldētas Jāņogas, tīras, bez 

bojājumiem un bez ledus, 

iepakojumā 0,5kg 

kg 50 26 15 9 

36. Pupiņu pākstis Saldētas, iepakojumā pa 0,5 kg kg 10 5 3 2 

37. Zaļie zirnīši Saldētas, iepakojumā pa 0,5 kg kg 10 5 3 2 

38. Āboli  Svaigi, bez bojājumiem, 8-12cm kg 2000 1059 588 353 

39. Apelsīni Svaigi, bez bojājumiem, 8-12cm kg 800 424 235 141 

40. Banāni 
Svaigi, bez bojājumiem, pārtikas 

šķirnes 
kg 1900 1006 559 335 

41. Bumbieri Svaigi, bez bojājumiem, 8-12cm kg 1000 529 294 176 

42. Mandarīni Svaigi, bez bojājumiem, 4-6cm kg 1000 529 294 176 

43. Kivi Svaigi, bez bojājumiem, 4-6cm kg 300 159 88 53 

44. Citroni Svaigi, bez bojājumiem, 5-7cm kg 200 106 59 35 
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45. 

Rabarberi 

(sezona prece - 

maijs, jūnijs) 

Svaigi, nenovītuši 

kg 30 16 9 5 

46. 
Sezonas ogas  - 

Plūmes 

 Sausas, kastēs līdz 5kg 
kg 50 26 15 9 

47. 
Sezonas ogas - 

Zemenes 

 Svaigas, sausas, kastēs līdz 2kg 
kg 100 53 29 18 

48. 
Sezonas ogas - 

Meţa dzērvenes 

 Sausas, svaigas 
kg 200 106 59 35 

49. Persiki 
Svaigi, bez plīsumiem un 

bojājumiem 
kg 100 53 29 18 

50. Aprikozes 
Svaigas, bez plīsumiem un 

bojājumiem 
kg 50 26 15 9 

51. Nektarīni 
Svaigi, bez plīsumiem un 

bojājumiem 
kg 100 53 29 18 

52. 
Sezona prece - 

Melones 

Svaigi, bez plīsumiem un 

bojājumiem 
kg 100 53 29 18 

53. Vīnogas gaišas 
Bez kauliņiem, bez bojājumiem, 

pārtikas kastēs  
kg 80 42 24 14 

54. Vīnogas tumšas Bez  bojājumiem, pārtikas kastēs  kg 80 42 24 14 

 

Dažādi pārtikas produkti t.s. piedevas ēdieniem 

 

Bakaleja, dažādi pārtikas produkti t.s. piedevas ēdieniem (pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% 

no raţotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa), pārtikai jābūt fasētai un marķētai atbilstoši MK noteikumiem. 
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Nr

. 

Preces 

nosaukums 
Tehniskā specifikācija Mērvienība 

Gada 

apjoms 

kopā 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

 

1.4.3.1. 

Stokholmas iela 

26; 

 50 skolnieki 

1.4.3.2. 

Baltābaznīcas 

iela 40; 

 30 skolnieki 

1.4.3.3. 

1.  Tēja (beramā) 

Lapu melnā, beramā, augstākā 

labuma, bez aromātiskām piedevām, 

100gr. fasējums, ar labām garšas 

īpašībām 

kg 40 21 12 7 

2.  Tēja (paciņās) 

Melnā, 0,02gr.  paciņās, ar patīkamu 

aromātu, augstākā labuma, bez 

aromātiskām piedevām  

kg 2 1 1 0 

3. 
Tēja augļu 

(daţāda) paciņās 

100%,  paciņās, ar patīkamu daţādu  

aromātu, augstākā labuma. kg 2 1 1 0 

4.  Kafijas dzēriens  

Mieţi ne mazāk kā 80%, dabīga 

kafija ne mazāk kā 20%, smalka 

maluma, paciņās ne vairāk pa 

0,500kg fasējumā; sastāvā nedrīkst 

būt cigoriņi, ar labu neitrālu garšu 

kg 70 37 21 12 

5. Kafija 
Kafija  a/l, malta, mitrums<70-75%, 

fasējumā 0,250 kg,  
kg 30 16 9 5 

6.  Kakao 
Pulverveida, 0,2 - 0,5kg fasējumā, 

sauss, birstošs, augstākā labuma  
kg 50 26 15 9 

7. Cepumi 
 Auzu cepumi sveramie, kastes 1-

2,5kg 
kg 100 53 29 18 

8. Cepumi 
Cukurotie, smilšu mīklas sveramie, 

kastes 1-2,5kg 
kg 70 37 21 12 
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9. Cepumi 

Paciņās (180gr.), sastāvā kviešu 

milti, cukurs, margarīns, vitamīni (A, 

D3), olu masa, iebiezināts piens ar 

cukuru. Nav pieļaujams bērnu 

ēdināšanai neatbilstošs sastāvs un 

vielas  

kg 90 48 26 16 

10.  Vafeles 

Sveramās vafeles kastēs 3 -5kg ar 

daţādiem pildījumiem (riekstu, 

vaniļas, kakao, kafijas, zemeņu u.c.) 

kg 70 37 21 12 

11. Prjaniki 
Sveramie, kastēs 1,0 -5,0kg bez 

pildījuma, svaigi, mīksti, nesalipuši 
kg 40 21 12 7 

12. 
Prjaniki ar 

pildījumu 

Sveramie, kastēs 1,0 -5,0kg ar 

pildījumu , svaigi, mīksti, nesalipuši 
kg 40 21 12 7 

13.  Cukurs 

Sauss, birstošs, ar raksturīgu smarţu 

1,0 kg pakās, vidēja maluma, bez 

saldinātāju piedevām. 

kg 2000 1060 590 350 

14. Olas 

Vistu, svaigas, A, L kategorija (viena 

piegāde atbilst pasūtīto gab. skaitam, 

nevis iepakojumam kastē)  Gab. 7000 3706 2059 1235 

15.  Eļļa  

Pārtikas eļļa 1,0L pudelēs, dabīgi 

bagātināta ar nepiesātinātām 

taukskābēm un vitamīnu E, eļļai 

piemīt neitrāla garša, tā piemērota 

karsto ēdienu pagatavošanai, nedūmo 

pie cepšanas augstā temperatūrā, 

lietojama arī salātiem 

kg 1500 794 441 265 
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16. Olīveļļa 

Olīvu 100%, dzidra bez 

nosēdumiem, bez holesterīna, nesatur 

ģenētiski modificētas produktu 

sastāvdaļas. Fasējums 1,0 L stikla 

pudelēs eļļai piemīt neitrāla garša, tā 

piemērota karsto ēdienu 

pagatavošanai, nedūmo pie cepšanas 

augstā temperatūrā, lietojama arī 

salātiem 

kg 30 16 9 5 

17. 
Ţāvētas 

aprikozes 

Bez kauliņiem, svaigas, labi 

atdalāmas, nesalipušas, raksturīgu 

garšu, nezaudējušas formu 0,5-1,0 kg 

iepakojumā 

kg 100 53 29 18 

18. Ţāvētas plūmes 

Bez kauliņiem, svaigas, labi 

atdalāmas, nesalipušas, raksturīgu 

garšu, nezaudējušas formu 0,5-1,0 kg 

iepakojumā 

kg 50 26 15 9 

19. Rozīnes ţāvētas 

Bez kauliņiem, svaigas, labi 

atdalāmas, nesalipušas, raksturīgu 

garšu, nezaudējušas formu,1,0 kg 

iepakojumā 

kg 70 37 21 12 

20. Lazdu rieksti Lobīti , iepakojumā 0,2-0,5Kg kg 10 5 3 2 

21. Zemesrieksti Lobīti , iepakojumā 0,2-0,5Kg kg 10 5 3 2 

22. Majonēze "Provansas" 0,25kg paciņās kg 200 106 59 35 

23. 
Iebiezināts piens 

bez cukura 

Fasēts ne vairāk par 0,5kg metāla 

burciņās, bez augu vai kokosa eļļas 

un citiem konservantiem 

kg 25 13 7 4 
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24. 
Iebiezināts piens 

ar cukuru 

Fasēts ne vairāk par 0,5kg metāla 

burciņās, bez augu vai kokosa eļļas 

un citiem konservantiem 

kg 20 11 6 4 

25. Sausās brokastis 

Sastāvs: kukurūzas pārslas glazētas 

cukurā, satur  mieţus un   

zemesriekstu daļiņas, 

vitamīni(B6,B2,B1,B12), dzelzs, 

iepakoj.0,250kg,  enerģētiskā vērtība 

370 kcal *Kellogs, Frosties vai to 

ekvivalents 

kg 100 53 29 18 

26. 
Sausās brokastis 

"spilventiņi"  

Spilventiņi ar pildījumu (kakao, 

augļu - ogu krēms, halva), fasētas ne 

vairāk par 1 kg 

kg 100 53 29 18 

27. Sojas mērce 
0,3 -0,7l stikla pudelē ar 

aizskrūvējamu vāku  
kg 4 2 1 1 

28. Sāls "O" vai "1" maluma, 1kg fasējumā kg 200 106 59 35 

29. Dzeramā soda Ne vairāk par 0,2 - 0,5kg fasējumā kg 2 1 1 0 

30. Etiķis Galda, 9%, ne vairāk 1l fasējumā kg 20 11 6 4 

31. Ābolu etiķis  6%, ne vairāk 1l fasējumā kg 5 3 1 1 

32. Melnie pipari 
Malti, paciņās 0,02kg, raţotāja 

iepakojumā 
kg 4 2 1 1 

33. Melnie pipari 
Graudu, paciņās 0,02kg, raţotāja 

iepakojumā  
kg 1 1 0 0 

34. Citronskābe 
Raţotāja iepakojumā, paciņās 0,4kg - 

1,0kg 
kg 4 2 1 1 

35. Lauru lapas Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,02kg kg 1 1 0 0 

36. Vaniļas cukurs Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,02kg kg 3 2 1 1 

37. Kanēlis Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,02kg kg 1 1 0 0 
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38. Ţelatīns 
Raţotāja iepakojumā, paciņās 0,02kg 

- 1,0kg 
kg 4 2 1 1 

39. 
Kaltētu dārzeņu 

maisījums 

Gaļas ēdieniem, ("Santa Marija", 

"Vegeta" „Anniņa‖) 1,0kg fasējumā, 

raţotāja iepakojumā vai to 

ekvivalents 

kg 50 26 15 9 

40. Sinepes 
Sagatavotas lietošanai (fasētas ne 

vairāk par 0,350 kg) 
kg 5 3 1 1 

41. Mārrutki 
Sagatavoti lietošanai (fasēti ne vairāk 

par 0,350 kg) 
kg 5 3 1 1 

42. Citronpipari Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,25kg kg 1 1 0 0 

43. Pūdercukurs Fasēts ne vairāk par 1,0kg  kg 3 2 1 1 

44. Raugs  Maizes, svaigs, fasēts 0,1kg paciņās kg 5 3 1 1 

45. Kartupeļu ciete Fasēts ne vairāk par 1,0kg  kg 5 3 1 1 

46. Ķimenes Fasēts ne vairāk par 1,0kg  kg 5 3 1 1 

47. Sausās dilles 
Raţotāja iepakojumā, paciņās 0,02kg 

- 1,0kg 
kg 1 1 0 0 

48. Medus 
Daţādu ziedu, dabīgs, kvalitatīvs, 

fasēts vienai reizei porcijās 0,5-1,0kg  
kg 20 11 6 4 

49. Kardamons Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,25kg kg 1 1 0 0 

50. Ingvers Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,25kg kg 1 1 0 0 

51. Vaniļas pāksts Raţotāja iepakojumā, kolbā gab 20 11 6 4 

52. Čili Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,25kg kg 1 1 0 0 

53. Rozmarīns Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,25kg kg 1 1 0 0 

54. Timiāns Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,25kg kg 1 1 0 0 

55. Vaniļas pudiņš Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,25kg kg 2 1 1 0 
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56. Šokolāde 

Daţādu veidu, piena un rūgtā, 

sastāvā ne mazāk par 70% kakao. 

Fasēta raţotāja iepakojumā ( 50gr vai 

100gr )  

kg 30 16 9 5 

57. 
Šokolādes 

konfektes 

Sveramās, daţādu veidu, bez sojas 

piedevas, kakao ne mazāk par 70%. 

Raţotāja iepakojumā ( fasētas pa 

2kg) 

kg 100 53 29 18 

58. Karameles 

Sveramās, daţādu veidu, bez E 

vielām Raţotāja iepakojumā ( fasētas 

1- 2kg) 

kg 100 53 29 18 

59. Zefīrs Iepakojumā kastēs   kg 80 42 24 14 

60. Zefīrs 
Zefīrs sveramais, vaniļas, balts. 3-

5kg 
kg 100 53 29 18 

61. 
Dāvanas 

konfektes 

Fasētas paciņās 0,800- 1,00kg  
gab 200 106 59 35 

62. 
Šokolādes 

konfektes kārbās 

Asortu šokolādes konfektes kārbas 

0,180-0,500kg 
kg 70 37 21 12 

 

Zivis un zivju izstrādājumi 

 

Zivis (Saldētu zivju uzglabāšanas temp. grādos pēc Celsija: -18ºC, atdzesētas, atdzesēt zivju uzglabāšanas temp. grādos pēc Celsija: -6ºC 

līdz -0ºC, pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no raţotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa, svara 

produkcija, zivīm jābūt bez toksīniem, parazītiem un smagiem metāliem),  jābūt marķētām, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc 

likumdošanas prasībām. 
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Zivju izstrādājumi (uzglabāšanas temp. grādos pēc Celsija: +2ºC...+6ºC, pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne 

mazāks kā 75% no raţotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa, svara produkcija, marķējums, laba kvalitāte, zivīm jābūt bez toksīniem, 

parazītiem un smagiem metāliem),  jābūt marķētiem, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc likumdošanas prasībām. 

 

Nr

. 

Preces 

nosaukums 
Tehniskā specifikācija Mērvienība 

Gada 

apjoms 

kopā 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

 

1.4.3.1. 

Stokholmas iela 

26; 

 50 skolnieki 

1.4.3.2. 

Baltābaznīcas 

iela 40; 

 30 skolnieki 

1.4.3.3. 

1. 
Saldēta heka 

fileja  

Saldēta fileja, bez ādas, bez asakas, 

fasēta briketēs līdz 1-3kg, izm.220+, 

maksimāli pieļaujamā ledus 

glazūra 5%   

kg 100 53 29 18 

2. 
Saldēta saidas 

fileja  

Saldēta fileja, bez ādas, bez asakas, 

fasēta briketēs līdz 1-3kg, izm.200, 

maksimāli pieļaujamā ledus glazūra 

5%  

kg 100 53 29 18 

3. 
Saldēta tilapijas 

fileja   

Saldēta fileja, bez ādas, bez asakas, 

fasēta briketēs līdz 1-3kg, izm.120-

200, maksimāli pieļaujamā ledus 

glazūra ne vairāk kā  15 - 18% 

kg 700 371 206 124 

4. 
Saldēta mencas 

fileja   

Saldēta fileja, bez ādas, bez asakas, 

fasēta briketēs līdz 1-3kg, izm.200-

400, maksimāli pieļaujamā ledus 

glazūra 5%  

kg 150 79 44 26 

5. Laša fileja 
 Atdzesēta fileja, bez ādas, bez 

asakas, svarā 1,5 - 2,5kg 
kg 60 32 18 11 

6. 
Siļķes fileja eļļā 

bez ādas 

Fileja eļļā bez ādas un asakas. Tīrais 

svars filejas spaiņos līdz1- 4kg 
kg 200 106 59 35 
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7. Ķilavas 
 Atdzesēta fileja, bez ādas, bez 

asakas, svarā 0,2-0,5kg 
kg 5 3 1 1 

8. Dzīva karpa dzīva karpa kg 10 5 3 2 

9. Tuncis 
Tuncis eļļā , metāliskā kārbā , neto 

masa no 0,185kg 
kg 20 11 6 4 

10 Tuncis 
Tuncis eļļā , metāliskā kārbā , neto 

masa no 5 kg 
kg 30 16 9 5 

11
. 

Garneles 
Sveramās, saldētas. fasētas ne vairāk 

par 1kg kastē 
kg 10 5 3 2 

12
. 

Krabju nūjiņas 

Sveramās, saldētas. Minimālais 

surimi % - 20%, fasētas ne vairāk par 

1-5kg kastē 

kg 80 42 24 14 

 

Konservēti produkti, dzērieni, sulas un saistītie produkti 

 

Konservēti dārzeņi, augļi (pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no raţotāja noteiktā kopējā 

derīguma termiņa) jābūt marķētiem, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc likumdošanas prasībām. 

 

Nr

. 

Preces 

nosaukums 
Tehniskā specifikācija Mērvienība 

Gada 

apjoms 

kopā 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

 

1.4.3.1. 

Stokholmas iela 

26; 

 50 skolnieki 

1.4.3.2. 

Baltābaznīcas 

iela 40; 

 30 skolnieki 

1.4.3.3. 

1. 

Konservēti gurķi Vājā marinādē, bez asām piedevām 

un garšvielām, ar labu, maigu garšu, 

veseli, 9-12cm gari, ne vairāk par 3l 

stikla burkas fasējumā 

kg 800 424 235 141 
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2. 

Skābenes 

konservētas 

Ne vairāk par 3l fasējumā, no 

nepāraugušām skābenēm, bez 

rupjiem lapu kātiem, smalki 

sagrieztas, ar labām garšas īpašībām 

kg 100 53 29 18 

3. 

Tomātu mērce Fasēta ne vairāk par 0,55kg, tomātu 

pasta ne mazāk par 19%, saldskāba, 

maiga, bez asām piedevām un 

garšvielām, ar labām garšas īpašībām 

kg 20 11 6 4 

4. 

Tomātu pasta Fasēta ne vairāk par 0,5kg, 100gr 

tomātu pastai atbilst ne mazāk par 

450gr svaigu tomātu, tomātu 

pasta(75%), ar labām garšas 

īpašībām 

kg 250 132 74 44 

5. 
Konservēta 

kukurūza 

Fasēta ne vairāk par 0,8kg, ar labām 

garšas īpašībām 
kg 100 53 29 18 

6. 

Konservēti 

salātu zaļie 

zirnīši 

Fasēti ne vairāk par 0,8kg, mīksti, ar 

labām garšas īpašībām kg 200 106 59 35 

7. 
Bietes marinētas Fasētas ne vairāk par 3l, kubiņos vājā 

marinādē, ar labām garšas īpašībām 
kg 100 53 29 18 

8. 
Konservētas 

pupiņas 

Baltas vai sarkanas, fasētas metālā ne 

vairāk par 0,85kg 
kg 15 8 4 3 

9. 

Ābolu - ķiršu 

sula  

 Augļu sula, saldskāba, maiga, ar 

labu garšu, ne vairāk par 3l fasējumā, 

bez konservantiem, krāsvielām un 

mākslīgām piedevām. 

L 300 159 88 53 

10. 

Persiku sula  Augļu sula, saldskāba, maiga, ar 

labu garšu, ne vairāk par1-3L 

fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

L 100 53 29 18 
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11. 

Ābolu- sarkano 

vīnogu 

 Augļu sula, saldskāba, maiga, ar 

labu garšu, ne vairāk par 1-3L 

fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

L 300 159 88 53 

12. 

Ābolu - aveņu 

sula 

 Augļu sula, saldskāba, maiga, ar 

labu garšu, ne vairāk par1-3L 

fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

L 300 159 88 53 

13. 

Ābolu  Augļu sula, saldskāba, maiga, ar 

labu garšu, ne vairāk par 3l fasējumā, 

bez konservantiem, krāsvielām un 

mākslīgām piedevām. 

L 500 260 150 90 

14. 

Multivitamīnu 

sula 

 Augļu sula, saldskāba, maiga, ar 

labu garšu, ne vairāk par 1-2L 

fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

L 500 260 150 90 

15. 

Sula bērnu Daţādas augļu sulas, saldskābas, 

maigas, ar labu garšu, 0,2l fasējumā, 

bez konservantiem, krāsvielām un 

mākslīgām piedevām 

L 320 169 94 56 

16. 
Minerālūdens Pārtikas dzeramais, negāzēts, tilpums 

0,5l 
L 200 106 59 35 

17. 
Minerālūdens Pārtikas dzeramais, gāzēts, tilpums 

0,5l 
L 100 53 29 18 

18. Ievārījumi Upeņu, 0,9kg - 1kg fasējumā kg 50 26 15 9 

19. Ievārījumi Aveņu, 0,9kg - 1kg fasējumā kg 50 26 15 9 

20. Ievārījumi Daţādu ogu, 0,9kg - 1kg fasējumā kg 50 26 15 9 

21. Ievārījumi Zemeņu, 0,9kg - 1kg fasējumā kg 50 26 15 9 

22. Ievārījumi Aprikoţu, 0,9kg - 1kg fasējumā kg 50 26 15 9 
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23. 

Konservēti augļi Daţādi augļi (persiki, ananāsi, 

aprikozes) savā sulā, ar labu garšu, 

0,85kg fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām 

kg 20 11 6 4 

 

 

Speciālie  produkti bērniem ar celiākiju un piena  nepanesību 
 

Nr. Nosaukums Tehniskās specifikācijas 

 

Mēr-

vienība 

 

Maksimā-lais 

apjoms 

12 mēnešos 

1. 
Makaroni diētiskie Bez glutēna 0,25-0,5 fasējumā 

kg 10 

2. Milti bez glutēna Universālie milti , bez glutēna ekstra fasējums 1,0kg kg 5 

3. 
Cepumi diētiskie Bez glutēna 0,2 fasējumā , daţādi , ar pildījumiem un 

bez kg 2 

4. Diētiskā maize  Augstākā labuma , bez glutēna 0.10-0,25  kg  fasējumā kg 20 

5. 
Diētiskās bulciņas  Augstākā labuma , bez glutēna , vakuuma  iepakojumā 

pa 3 gab. kg 3 

 

 

 

Augļu un ogu ievārījumu mikrobioloģiskie un ķīmiskie kritēriji.Mezofilie aerobie un fakultatīvianaerobie mikroorganismi ne vairāk kā 5x103kvv/1g.Augļu 

saturs produktos ne mazāks kā 40%, SAUSNAS SATURS 47,0-59,0% pH 2.6-3.5. Patogēnie mikroorganismi un zarnu grupas baktērijas 1g nav pieļaujams. 

Pelējumi un raugi ne vairāk kā 50kvv/1g.   Augļi un ogas .                                                                                                                         Augļi un ogas ir svaigas, 

nogatavojušās, ar šķirnei raksturīgu garšu, smaržu un krāsu, tīras bez blakus piemaisījumiem, kaitēkļu un slimību nebojātas, bez mehāniskiem bojājumiem. 

Augļu un ogu sulu, nektāru, žāvētu augļu ražošanā nedrīkst izmantot konservantus un krāsvielas . 

 Dzērieniem nedrīkst būt pievienotas pārtikas piedevas- krāsvielas: E102, E104, E110, E120, E122, E124, E129, E131, E132, E133, E142, E151, E155, 

Saldinātāji:E950, E951, E952, E954, kofeīns, aminoskābes. 

 

 

Apstiprinu 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs    A.Ērglis 



2a. pielikums 

 

TEHNISKĀ specifikācija 

Tehniskā un Finanšu piedāvājuma forma 

 

Pārtikas produktu ……………………………………piegāde Rīgas 5. speciālās 

internātpamatskolas vajadzībām 
Nr. Preces 

nosaukums 

Tehniskā 

specifikācija 

Pretendenta 

preces 

specifikācija 

(nosaukums, 

fasējums, 

iepakojums) 

Pretendenta 

preces 

raţotājs
1
 

Pretendenta 

preces 

izcelsmes 

vieta 

Mērvienība  Gada 

apjoms 

Cena 

bez 

PVN 

Par 

vienību 

Summa  

bez 

PVN  

Par 

apjomu 

Summa 

ar PVN 

 

Par 

apjomu. 

           

           

           

           

           

           

           

           
Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN 

PVN % 

Summa ar (PVN) 

 

Kopējā piedāvājuma cena ( bez PVN) 

vārdiem_____________________________________ 

________________________________________________________________________

__  

 

Paraksts…………………… 

Z.v. 

Datums……………………. 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                 
1
 Augļiem un dārzeņiem var nenorādīt. 
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2b. pielikums 

Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem 

 
 produktam ir jābūt nebojātam (nedrīkst trūkt produkta daļas (parasti augļa kātiņš), un 

tas nedrīkst būt mehāniski bojāts; 

 produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai tik stipri 

bojāts, ka vairs neder patēriņam. Produktam jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem 

trūkumiem; 

 produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez 

zemēm, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu 

paliekām; 

 produkta ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas 

laikā tai ir jābūt pilnīgi svaigai un produktam nav pieļaujamas ne vismazākās vīšanas 

pazīmes; 

 produktam ir jābūt bez kaitēkļiem; 

 produktam ir jābūt bez kaitēkļu bojājumiem. Kaitēkļu bojājumi var ne tikai pasliktināt 

produkta kopskatu, bet arī ietekmēt tā uzglabāšanos un kvalitāti; 

 produktam ir  jābūt  bez lieka virsmas mitruma; 

 produktam ir jābūt bez svešas smarţas un/vai garšas; 

 produktam ir jābūt saudzīgi novāktam; 

 produktam ir jābūt pietiekami attīstītam. Raţas novākšanas brīdī produkcijai ir jābūt 

pietiekami attīstītai ar šķirnei raksturīgām pazīmēm, jo tas ietekmē produkcijas 

uzglabāšanos; 

 produktam ir jābūt pietiekami nobriedušam; 

 produkta attīstības stadijai un kondīcijai ir jābūt tādai, lai tas varētu: izturēt 

pārvadāšanu un pārkraušanas; nokļūt paredzētajā vietā atbilstošā kondīcijā. 

 

Šādas prasības ieteicams ievērot, bet to ievērošanu vai neievērošanu neregulē 

Latvijas likumdošana. Taču gribam vērst uzmanību, ka ārējās pazīmes būtiski 

ietekmē produktu kvalitāti kopumā, t.sk. augļu un dārzeņu piegādes un 

uzglabāšanas laikā. 
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3. pielikums 

Projekts 

 

Pārtikas preču piegādes līgums Nr. _______ 
 

Rīgā,  

2013. gada__._________ 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 5. speciālā internātpamatskola 

(turpmāk tekstā RD IKSD Rīgas 5 speciālā internātpamatskola), tās direktora Ilmāra Visvalţa 

Kalniņa Personā, kurš rīkojas saskaņā ar apstiprinātu skolas  nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā 

saukts Pircējs, no vienas puses, un < Piegādātāja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas 

numurs> tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar 

<pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras 

puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz RD 

IKSD Rīgas 5 speciālās internātpamatskolas rīkotā Iepirkuma „Pārtikas preču piegāde RD IKSD 

Rīgas 5 speciālās internātpamatskolas vajadzībām‖, ID. Nr. R5SIPS 2013/3, turpmāk šī līguma 

tekstā saukta Iepirkums, rezultātiem un <piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēju ikdienas pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai (-

2.pielikums) piegādā Pircējam, bet Pircējs pieņem īpašumā ar Pircēja pasūtījuma 

veidlapu izdarīto ikdienas pārtikas preču pasūtījumu, kuru apjoms atkarīgs no 

apmeklējušo bērnu skaita, turpmāk šī līguma tekstā saukta Prece, kas atbilst Pārdevēja 

iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam Iepirkumā, turpmāk šī līguma tekstā 

Piedāvājums. 

1.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līgumā norādītais preču apjoms ir maksimālais 

plānotais piegādājamais apjoms un ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var 

iegādāties preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu. 

1.3. Pārdevējs piegādā kvalitatīvu ikdienas pasūtījumam atbilstošu Preci, kā arī garantē 

nekvalitatīvas preces nomaiņu atbilstoši šī līguma nosacījumiem. 

1.4. Pārdevējs veic pasūtīto preču piegādi uz Slāvu ielu 19; Stokholmas ielu 26 un 

Baltāsnaznīcas ielu 40. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā samaksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi 

saistītos izdevumus, nepārsniedz Ls<summa> (<lati> lati<santīmi>santīmu), tai skaitā 

PVN 21%(divdesmit viens procents) Ls<summa> (<lati>lati<santīmi>santīmu), 

transporta izdevumi un tara, turpmāk šī līguma tekstā saukta Līgumcena. Līgumcenā ir 

iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar šī līguma izpildi. 

2.2. Apmaksu par piegādātajām precē Pircējs veic saskaņā ar piegādāto preču vērtības 

summu, kas norādīta preču pavadzīmē, ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķinu 

kontu. Pircējam samaksa jāizdara 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preču piegādes dienas. 
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3. Preces pieņemšanas un nodošanas nosacījumi 

3.1. Pārdevējs nodod Preci Pircējam Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas ēdnīcā (turpmāk 

tekstā skolas ēdnīcā ), pēc adreses Rīga, Slāvu ielā 19; Stokholmas ielā 26; 

Baltāsbaznīcas ielā 40 atbilstoši līguma 1. punktā minētajiem pasūtījumiem noteiktajā 

dienā. 

3.2. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un 

Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas pavadzīmi, kas kļūst 

par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.3. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis 

nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijas noteiktajām prasībām vai 

Preci neatbilstošu Pircēja izdarītajiem ikdienas pasūtījumiem, tiek sastādīts defekta akts, 

kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina, ņemot vērā skolas 

darbības specifiku, tos jānovērš nekavējoties( 2 stundu laikā) vai Pircējam ar Pārdevēju 

vienojoties citā termiņā. 

3.4. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šī līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

3.5. Ja pārtikas preces defektu nav iespējams atklāt pie pieņemšanas, bet tikai atverot taru vai 

iepakojumu, tad pēc Pircēja uzaicinājuma Pārdevējam nekavējoties jāierodas pie Pircēja 

defekta akta sastādīšanai, vai Pircējs to sastāda bez Pārdevēja klātbūtnes. 

3.6. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas 

risku līdz tās nodošanai Pircējam. 

 

4. Kvalitāte un garantija 

4.1. Pārdevējs garantē, ka Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

4.2. Pārdevējs garantē pārtikas preču derīguma termiņu no Preces nodošanas dienas saskaņā 

ar preces dokumentāciju. Pārdevējs piegādā Preces, ar ne mazāk kā sekojošu derīguma 

termiņu: 2/3 no kopējā realizācijas termiņa, precēm, kuru realizācijas termiņš ir līdz 3 

mēnešiem. Un ne mazāk kā 3 mēneši līdz realizācijas termiņa beigām, precēm, kuru 

realizācijas termiņš ir 1 gads vai ilgāk. Pienam un piena produktiem jābūt ar ne mazāk kā 

3 dienām līdz realizācijas termiņa beigām. Pārdevējam nav tiesības piegādāt pārtikas 

Preces, kuru derīguma termiņš ir neatbilstošs. 

4.3. Preču kvalitātei, iepakojumam un marķējumam jāatbilst raţotāja apstiprinātam datumam. 

 

 

5. Piegāde un pasūtījuma noformēšana 

5.1. Pārdevējs preces piegādā ar savu transportu. 

5.2. Preču piegāde un izkraušana notiek uz Pārdevēja rēķina, līdz Pircēja norādītajai vietai. 

5.3. Pārdevējs preces piegādā darba dienās no plkst.<7.00> līdz plkst. <11.00>. 

5.4. Pircējs sastāda un iesniedz Pārdevējam ikdienas pasūtījuma sarakstu telefoniski, 

elektroniski vai pa faksu (pēc Pircēja izvēles) 1 (vienu) dienu pirms vajadzīgo pārtikas 

preču saņemšanas. Pārdevējam, ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pēc pasūtījuma saņemšanas 

jāapliecina, ka pasūtītā Prece tiks piegādāta noteiktajā sortimentā un daudzumā, paziņojot 

par to Pircējam tādā pašā veidā, kā tika saņemts pasūtījums. Ja pasūtīto preci nav 

iespējams piegādāt, Pārdevējam, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundas 

līdz piegādes laikam, par to jāziņo Pircējam. Pircējam ir tiesības nepieņemt Preci, kas 



 27  

piegādāta pretēji šajā punktā minētajiem nosacījumiem, neatbilst pasūtītajam 

sortimentam, daudzumam, cenai. 

5.5. Pasūtāmais Preču apjoms var mainīties atkarībā no bērnu apmeklējuma un gada laika. 

Bet tas nedrīkst pārsniegt līguma 2.1. punktā norādīto summu. 

5.6. Pārdevējs ir atbildīgs, lai iebraucot un izbraucot no iestādes teritorijas tiktu aizvērti 

iestādes vārti un Prece tiktu piegādāta laikā, kamēr bērni atrodas iestādes telpās. Ja 

gadījumā daţādu iemeslu dēļ, bet tikai vienojoties ar Pircēju, prece tiek piegādāta citā 

laikā, tad Pārdevēja pārstāvim-šoferim, jāraugās, lai automašīnas tuvumā neatrastos 

bērni. 

 

6. Līdzēju saistības un atbildība. 

6.1. Pārdevēja saistības: 

6.1.1. Pārdevējs apņemtas veikt savlaicīgu Preces piegādi. 

6.1.2. Pārdevējs veic Preces piegādi un nodošanu Pircēja pārstāvim. 

6.1.3. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību LR normatīvo aktu prasībām. 

6.1.4. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādei un darbam ar Preci izmantot materiālu, 

metoţu, paņēmienu, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku 

kvalifikācijas atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pārdevējs ir 

atbildīgs, lai visiem viņa iesaistītajiem darbiniekiem, kuri strādā ar pārtikas preci būtu 

izieta obligātā medicīniskā pārbaudē un medicīniskās komisijas atļaujas darbam ar 

pārtikas precēm. 

6.1.5. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircēja norādītajā darba laikā. 

6.1.6. Pārdevējs apņemas Preces piegādes laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot LR spēkā 

esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības. 

6.1.7. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām 

personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams. 

6.1.8. Par piegādes termiņu kavējumu un nepilnu piegādi Pārdevējs maksā Pircējam 

līgumsodu 0,1%  apmērā no kopējās līguma summas par katru kavējuma dienu. 

 

6.2.Pircēja saistības: 

6.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

Par samaksas kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam 0,1 % apmērā no neapmaksātās 

rēķina summas par katru kavējuma dienu. 

6.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei. 

6.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu. 

6.2.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies viena vai otra Līdzēja vai tā darbinieka, kā arī šo Līdzēju līguma izpildē 

iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā 

nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

6.2.5. Jebkura šajā līgumā  noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību 

pilnīgas izpildes. 

 

      7.     Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana 

7.1. Līgumu var izpildīt, grozīt (izņemot atsevišķu preču cenas un kopējās līgumcenas 

palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas 

vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 
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7.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, brīdinot  Pārdevēju 10 ( desmit) 

dienas iepriekš, ja Pārdevējs atkārtoti (vairāk kā divas reizes) pārkāpj līgumā minētās 

saistības.  

7.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to brīdinot Pārdevēju 

nekavējoties, ja tiek konstatēts, ka piegādātā Prece neatbilst LR normatīvo aktu 

prasībām un ja piegādātā Prece vai  pats piegādes process var radīt jebkādus draudus 

Pircējam (bērnu drošībai un veselībai). 

7.4. Līdzējiem nav tiesību vienpusēji atkāpties no līguma, ja otra puse pilda līgumā 

uzņemtās saistības. 

7.5. Ja Pārdevējs vienpusēji atkāpjas no līguma, tam jāmaksā Pircējam  līgumsods 20% 

apmērā no kopējās līguma summas. 

 

8. Strīdu risināšanas kārtība 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. 

Gadījumā, ja Līdzēji 20 dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi : 

stihiskas  nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējiem 

nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski 

ierobeţo un aizskar līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā. 

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam, norādot kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde un pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturo. 

 

10. Citi noteikumi 

10.1. Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

10.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā brīţa un ir spēkā divpadsmit mēnešus vai līdz pilna 

naudas apjoma izmantošanai vai pilna Preču apjoma piegādes beigām. 

10.3. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 

nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt 

izmantots vai ietekmēt šī līguma noteikumu tulkošanu. 

10.4. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits>(<lapu skaits vārdiem>) 

lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie 

Pārdevēja, trešais Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

grāmatvedībā. 

10.5. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē < atbildīgās personas 

vārds, uzvārds >, tālrunis < tālruņa numurs >. 
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10.6. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē < atbildīgās 

personas vārds, uzvārds>, tālrunis<tālruņa numurs>. 

10.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, 

par Preces pieņemšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, 

defekta akta parakstīšanu. 

 

 

 

 

 

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

Pircējs:  Pārdevējs:  

Maksātājs: 

Rīgas domes IKSD  

Nordea Bank Finland PLc Latvijas 

filiāle  

Kods NDEALV-2X 

Konts: LV13NDEA0021000916060  

PVN LV 90000013606 

Reg. Nr. 90000013606 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 5,  

Rīga, LV – 1010 

 

Saņēmējs:  

Rīgas 5 speciālā internātpamatskola 

Slāvu iela 19, Rīga, LV – 1035 

  

 

 

  

Direktors _______________ I.V.Kalniņš  _____________________________ 

z.v.  z.v. 

 

 

  


