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1. Vispārīgā informācija 

1.1. identifikācijas Nr. R5SIPS 2014/1 

1.2. Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss; 

1.3. Iepirkuma priekšmets: pārtikas preču piegāde skolēnu ēdināšanas vajadzībām 

(CPV kods 15000000-8, Pārtikas produkti, preces)  

1.4. Ziņas par pasūtītāju:  

1.4.1. Pasūtītājs ir Rīgas 5. speciālā internātpamatskola Slāvu ielā 19, Rīgā, LV – 

1035, Reģ. Nr. LV90000013606; 

1.4.2. Konkursa komisijas kontaktpersona: Aldis Ērglis, tālr. 67248485, e-pasts 

a.erglis@riga.lv. 

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta: 

1.5.1. Iepirkuma rezultātā ar uzvarējušajiem pretendentiem tiks noslēgti Iepirkuma 

līgumi par pārtikas preču piegādi; 

1.5.2. Līgumu izpildes laiks ir 12 mēneši neskaitot skolēnu brīvdienas kad piegādes 

netiek veiktas, bet ne vairāk kā 16 kalendārie mēneši. 

1.5.3. Līgumu izpildes vietas (preču piegāde teiks sadalīta uz sekojošām adresēm 

nevienlīdzīgās daļās): 

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

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

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

11:00.  

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

1.6.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 19.decembrim plkst.11.00, Rīgā, 

Slāvu ielā 19, ēkas 1. stāvā, lietvedes kabinetā. Piedāvājumi tiks atvērti uzreiz 

pēc iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.2. Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, neatvērtu atdos 

vai aizsūtīs atpakaļ iesniedzējam. 

1.6.3. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. 

1.6.4. Piedāvājumus atvērs to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu katrā daļā atsevišķi. 

 

1.7. Nolikuma saņemšana: 

1.7.1. Nolikums pieejams mājas lapā : www.r5sips.lv. Ja ieinteresētais piegādātājs 

pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos 

izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts 

šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums 

iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.  

1.7.2. Pieprasījums iesniedzams Rīgā, Slāvu ielā 19; Tālr. 67248485; e- pasts: 

a.erglis@riga.lv Kontaktpersona direktora vietnieks administratīvi-

saimnieciskajā darbā Aldis Ērglis. 

1.8. Piedāvājuma noformēšana: 

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras 

jānorāda: pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; pretendenta nosaukums un 

juridiskā adrese; atzīme „Piedāvājums Atklātam konkursam „Pārtikas preču 

piegāde Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas vajadzībām”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. R5SIPS 2014/1. Neatvērt līdz 2014. gada 19. decembrim 

pl.11.00. 

mailto:a.erglis@riga.lv
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1.8.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām: 

 pretendentu atlases dokumentiem; 

 tehniskā un finanšu piedāvājuma. 

1.8.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai Atklātam konkursam ir 

jānoformē atbilstoši MK noteikumu Nr. 916 un 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 vietai jābūt apstiprinātai ar zīmogu un 

parakstu.  

1.8.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez 

neatrunātiem labojumiem vai svītrojumiem. 

1.8.5. Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Kvalitāti apliecinošus dokumentus 

(piem., sertifikātus) var iesniegt citā valodā, šiem dokumentiem jāpievieno 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.  

1.8.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija ir 

jāapliecina ar Pretendenta vadītāja parakstu un zīmogu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

1.8.7. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno LR normatīviem 

aktiem atbilstoši noformēta pilnvara. 

1.8.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus Atklātā konkursa 

Nolikumā ietvertos nosacījumus. 

1.8.9. 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 preces saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. 

pielikums). 

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās: 

 

01 - Piena produkti; 

02 - Svaiga gaļa, gaļas izstrādājumi, putnu gaļa un putnu gaļas produkti; 

03 - Dārzeņi un sakņaugi. Svaigi augļi un ogas ; 

04 - Bakaleja - Graudu maluma produkti, konservēti produkti, dzērieni, sulas un 

saistītie produkti, dažādi pārtikas produkti t.s. piedevas ēdieniem; 

05 - Maize un maizes izstrādājumi ; 

06 - Zivis un zivju izstrādājumi 

  

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām  (pilnībā 

aizpildītām un piedāvātām) iepirkuma daļām. Vērtēta tiks katra daļa atsevišķi.  

 

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

neizskatīt. 
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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 un  Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā 

minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās 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 PVD prasībām atbilstošu transportu produktu piegādei. 

3.5. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pārtikas preču piegādē.  

3.6. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem 

gadiem, 2 ( divas ) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. 

3.7. 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. 

 

Piedāvājumus, kuri neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, komisija ir 

tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

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

 

4.1. Piedāvājums saskaņā ar pievienoto formu (1. pielikums); 

4.2. Komersanta reģistrācijas apliecība;  

4.3. Apliecinājumu par savu kopējo finanšu apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto 

iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem; 

4.4. Informācija brīvā formā par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā trijos 

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

Informācijai pievieno vismaz trīs pozitīvas atsauksmes. 

4.5. Pēc pasūtītāja pieprasījuma desmit darbdienu laikā jāiesniedz izziņas (oriģināli 

vai apliecinātas kopijas, izsniegtas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 

dienas) tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības: 

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko 

iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav 

pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā; 

2) izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam 

un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai 

personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) 

attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

 

4.6. Pasūtītājs publiskajā datu bāzē iegūs izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests   

un kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās 

daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai 
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Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €. 

4.7. Lai izvērtētu  pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

11.punktā minēto personu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, pasūtītājs no 

Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to,  vai pretendents un šā panta 

pirmās daļas 11.punktā minētā persona Latvijā vai ārvalstī ir sodīta par tādiem darba 

tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas. 

 

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

tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums 

 

5.1. Tehnisko un Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskās specifikācijas 

prasībām (2. pielikums). 

5.2. Pārtikas produktu piegādes iepirkumā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievēro 

šādus principus: 

5.2.1. Produkti kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu 

kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 

prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas; 

5.2.2. Produkti, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un 

nav raţoti no tiem; 

5.2.3. svaigi un sezonālie pārtikas produkti; 

5.2.4. Produkti tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura lielākā daļa ir 

otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai izmantošanai; 

5.2.5. izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu ar 

autotransporta izplūdes gāzēm un ceļa infrastruktūras slodzi. 

5.3. kontroles institūcijas izsniegtu sertifikāta kopiju par konkrētā produkta atbilstību 

nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai vai bioloģiskajai lauksaimniecībai vai 

akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par produktu kvalitātes rādītājiem, 

kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu 

integrētās audzēšanas prasībām; 

5.4. apliecinājumu par sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar raţotāju (audzētāju), ja tiks 

noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju. 

5.5. 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 ( pirmsskolas un skolas vecuma bērnu pārtika) vajadzībām komisija 

ir tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

6. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji:  

6.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst šī nolikuma un normatīvo 

aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu.  

6.2. Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta izslēgšanas nosacījumu pārbaude: 
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Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu 

izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar 39.¹ panta septīto daļu par 39.¹  panta pirmajā daļā 

noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, 

kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu. 

6.2.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 

39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, 

par kuriem attiecīgā 39.¹ panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī 39.¹ panta 

pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta 

noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

1) par 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un 

noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu 

reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 

(Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta 

pirmajā daļā minēto personu piekrišanu; 

2) par 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 

reģistra; 

3) par 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu 

dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu 

dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu 39.¹ 

panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu. 

6.2.2. Atkarībā no atbilstoši 39.¹ panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes 

rezultātiem pasūtītājs: 

1) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka 

saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku 

datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī 39.¹ panta pirmās daļas 7.  

un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro; 

2) informē pretendentu par to, ka tam vai 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā 

minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 

darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu 

nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, 

ka tam, kā arī 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu 

izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai 

pašvaldības izdotu izziņu 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 150 euro. Ja 

noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz 

no dalības iepirkuma procedūrā. 

 

6.2.3. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav 

izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar 39.¹ panta pirmo daļu, pasūtītājs, 
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izņemot 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz 

attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas 

39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne 

īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 

iepirkuma procedūrā. 

 

6.2.4. 39.¹  panta desmito daļu nepiemēro tām 39.¹  panta pirmās daļas 7. un 9.punktā 

minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas 

pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar 

39.¹  panta septīto daļu. 

 

6.2.5. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents 

var apliecināt, ka uz to neattiecas 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai 

ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas 39.¹ panta 

pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas 39.¹ panta 

pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas 

iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas 

(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

6.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, 

kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai 

līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu  un 

tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā  paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no 

iepirkuma līguma . 

 

 

6.2.7. 39.² panta pirmās un otrās daļas noteikumus pasūtītājs nepiemēro, ja no dienas, 

kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no 39.² panta pirmajā daļā minētā iepirkuma līguma , līdz 

pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai 

pakalpojumu līguma gadījumā. 

 

6.2.8. Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā saskaņā ar 39.² panta pirmo daļu, ņem vērā, cik būtisks ir pārkāpums, 

kas pieļauts tā iepirkuma līguma izpildē, no kā pasūtītājs vienpusēji atkāpies, kā arī 

slēdzamā iepirkuma līguma  neizpildes risku. 

 

6.3. Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par 

līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, pasūtītājs 

izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.  
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Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu 

7. . Iepirkuma līgums 

 

7.1. Komisija izvēlas slēgt iepirkumu līgumus ar tiem pretendentiem, kuru piedāvājumi 

atbilst šī nolikuma un normatīvo aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu katrā daļā 

atsevišķi;  

7.2. Iepirkuma līguma projekts (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. 

8.3. Vērtēt piedāvājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem 

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

izbeigšanu, 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. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

9.3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 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. 

9.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 dienu laikā, bet ne vēlāk 

kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

Nolikumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

1. pielikums – Pietikuma forma 

2.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

3. pielikums  - Piedāvājuma forma; 

4. pielikums  - Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma; 

5. pielikums – Līguma projekts. 

 

 

 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:    A.Ērglis 
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1. pielikums 
 

Pieteikums 
 

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

internātpamatskolas vajadzībām, ID Nr. R5SIPS 2014/1 

 

Mēs, ( pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr. ) piesakāmies piedalīties Atklātā 

konkursā, ― Pārtikas produktu piegāde Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas vajadzībām‖, 

ID Nr. R5SIPS 2014/1 par tiesībām noslēgt līgumu un iesniedzam savu piedāvājumu 

saskaņā ar nolikuma noteikumiem. 

        Ar šo: 

1) Apliecinām, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās 

daļas nosacījumi.  

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

(ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti)  . 

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

prasībām.    

4) 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. 

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

noteiktajām higiēnas prasībām pārtikas produktu pārvadāšanai. 

6) Mēs piesakāmies uz visu iepirkuma priekšmeta apjomu un piedāvātā cena bez 

PVN 

ir___________________________________________________________________ 

( cipariem un vārdiem);  

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

8) Visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 [ ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara]. 

Z.v. 

 

Datums                                                                                                Paraksts 
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2.pielikums 

„ Pārtikas preču piegāde 

 Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas 

 skolēnu ēdināšanas vajadzībām‖ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. R5SIPS 2014/1 

 

Tehniskā specifikācija 
 

Iepirkuma daļa Nr.01 

Piena produkti 

 

Piens un dažādi piena produkti (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), visam pienam, piena produktiem, saliktiem piena 

produktiem, un piena produktu izstrādājumiem jābūt marķētiem, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc likumdošanas prasībām. 

 

Pārtikas produktu piegādes iepirkumā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievēro šādus principus: 

Produkti kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai 

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas; 

Produkti, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem; 

Svaigi un sezonālie pārtikas produkti; 

Produkti tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai 

izmantošanai; 

Izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm un ceļa infrastruktūras slodzi. 

 

Nr. 
Preces 

nosaukums 

Tehniskā specifikācija 

Mērvienība  

MAX  

gada 

apjoms 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

Stokholmas iela 26; 

 50 skolnieki 

Baltābaznīcas iela 40; 

30 skolnieki 

1. Piens 

Pasterizēts, ne mazāk ka 2,5% tauku saturs, 

produktu garša tīra, krāsa balta vai viegli 

iedzeltena, konsistence viendabīga. Uzturvērtība 

litrs 15200 8047 4471 2682 
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100g produkta: olbaltumvielas 3,2; ogļhidrāti 

4.8g; tauki 2.5g, 1L tetra pakā. 

2. Kefīrs 

 2.5% tauku saturs, pienskāba, atspirdzinoša, 

skābpiena produktam raksturīga garša un smarţa, 

krāsa balta vai viegli iedzeltena, konsistence 

viendabīga, mēreni bieza ar izjauktu recekli 1.0 l 

fasējums iepildīts tetrapakā. 

litrs 1000 529 294 176 

3. 
Skābais 

krējums 

25% tauku saturs. Bez augu eļļas. Tīra pienskāba 

garša, ar svaigam krējumam raksturīgu tīru 

produkta smarţu. Konsistence viendabīga, mēreni 

bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no baltas līdz 

kremkrāsai, fasēts 0,5kg glāzītēs 

kg 800 424 235 141 

4. Biezpiens 

Tauku saturs 9%. Garša un smarţa – tīra, 

pienskāba, konsistence - mīksta, viendabīga ar 

biezpiena graudiņiem, pieļaujama neliela sūkalu 

izdalīšanās. Krāsa – no baltas līdz krēmkrāsai 

Sveramais, fasēts 3,0-5,0 kg, vai fasēts -  200gr 

paciņā 

kg 1100 582 324 194 

5. Biezpiens 

Tauku saturs 9%. Garša un smarţa – tīra, 

pienskāba, konsistence - mīksta, viendabīga ar 

biezpiena graudiņiem, pieļaujama neliela sūkalu 

izdalīšanās. Krāsa – no baltas līdz krēmkrāsai   

fasēts -  200gr paciņā 

kg 30 16 9 5 

6. 

Biezpiena 

sieriņi  - 

vaniļas 

Biezpiens 63%, cukurs, glazūra (sviests, cukurs, 

kakao pulveris), aromatizētājs - vanilīns, bez 

konservantiem. Fasēts 0,045gr. 

kg 500 265 147 88 

7. 

Biezpiena 

sieriņi  - ar 

sukādēm, 

karameļu, 

citronu u.c. 

Biezpiens 63%, cukurs, glazūra (sviests, cukurs, 

kakao pulveris), aromatizētājs - vanilīns, bez 

konservantiem. Fasēts 0,045gr. kg 100 53 29 18 

8. 
Saldais 

krējums 

Tauku saturs 35%. Krāsa balta vai viegli 

iedzeltena, bez tauku piciņām. Fasēts 0,2 - 0,5 kg. 
kg 250 132 74 44 

9. 
Pildītas 

pankūkas 

Svaigas, ar šķiņķi un sieru. Piegāde vienai 

ēdienreizei 
kg 100 53 29 18 

10. 
Pildītas 

pankūkas 

Svaigas, ar galu. Piegāde vienai ēdienreizei 
kg 100 53 29 18 

11. 
Pildītas 

pankūkas 

Svaigas, ar biezpienu. Piegāde vienai ēdienreizei 
kg 100 53 29 18 

12. 
Jogurts -meţa 

ogu 

 1,5-2,5% tauku saturs, receklis izjaukts, 

konsistence viendabīga visā masā. Garša 
kg 250 132 74 44 
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pienskāba, saldena ar pievienoto piedevu garšu un 

aromātu, krāsa balta vai viegli iedzeltena ar 

pievienoto augļu ogu toni, 1l fasējums 

13. 
Jogurts - 

persiku 

 1,5-2,5% tauku saturs, receklis izjaukts, 

konsistence viendabīga visā masā. Garša 

pienskāba, saldena ar pievienoto piedevu garšu un 

aromātu, krāsa balta vai viegli iedzeltena ar 

pievienoto augļu ogu toni, 1l fasējums 

kg 250 132 74 44 

14. 
Jogurts - 

zemeņu 

 1,5-2,5% tauku saturs, receklis izjaukts, 

konsistence viendabīga visā masā. Garša 

pienskāba, saldena ar pievienoto piedevu garšu un 

aromātu, krāsa balta vai viegli iedzeltena ar 

pievienoto augļu ogu toni, 1l fasējums 

kg 250 132 74 44 

15. Jogurts - ķiršu 

 1,5-2,5% tauku saturs, receklis izjaukts, 

konsistence viendabīga visā masā. Garša 

pienskāba, saldena ar pievienoto piedevu garšu un 

aromātu, krāsa balta vai viegli iedzeltena ar 

pievienoto augļu ogu toni, 1l fasējums 

kg 250 132 74 44 

16. 
Jogurta 

dzēriens 

Jogurta dzēriens ar L. Casei baktērijām un 

vitamīniem B6 un D. Plastmasa pudeļu 

iepakojumā 1 Kg. 

kg 600 318 176 106 

17. 
Siers - 

Krievijas 

Puscietais, nogatavināts (nogatavināšanas laiks ne 

mazāk kā 40 dienas), ar tauku saturu siera sausnā 

45-50%, augstākā labuma, ar siera šķirnei 

raksturīgu acojumu, fasējums: gabalos 2-5 kg. 

kg 150 79 44 26 

18. 
Siers - 

Holandes 

Puscietais, nogatavināts (nogatavināšanas laiks ne 

mazāk kā 40 dienas), ar tauku saturu siera sausnā 

45-50%, augstākā labuma, ar siera šķirnei 

raksturīgu acojumu, fasējums: gabalos 2-5 kg. 

kg 120 64 35 21 

19. 
Siers 

maskarpone 

rūpnīcas iepakojumā 0,2-0,5kg 
kg 10 5 3 2 

20. 
siers 

parmesan 

rūpnīcas iepakojumā 0,2-0,5kg 
kg 3 2 1 1 

21. Sviests 

Saldkrējuma. Tauku saturs 82,5%, a/l. Bez augu 

eļļas. Konsistence blīva, viendabīga, griezumā 

virsmai jābūt spīdīgai, krāsa atbilst a/l sviestam. 

Fasēts 0,2 kg.  Viegli dalāms 10 - 15gr porcijās. 

kg 1000 529 294 176 

22. Siers kausēts 

Klasiskais, bez piedevām. Siera virsma tīra, 

spīdīga, konsistence – maiga, smērīga, 

viendabīga. Krāsa – no gaiši dzeltena līdz 

dzeltenam. Svaigam sieram un pasterizācijai 

kg 200 106 59 35 
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raksturīga tīra garša, 0,2 kg fasējumā, 100 g 

produkta satur: olbaltumvielas 10,8  

23. Saldējums 

No īsta augstvērtīga govs piena, kas sastāda ne 

mazāk kā 45% saldētas masas. Var būt ar 

dabīgām piedevām (šokolāde, karamele, ogas 

u.c.). Obligāti fasēts porcijās 100, 110, 120, 125, 

130ml (viena piegāde atbilst bērnu skaitam nevis 

iepakojumam kastē) 

kg 50 26 15 9 
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Iepirkuma daļa Nr.02 

Svaiga gaļa, gaļas izstrādājumi, putnu gaļa un putnu gaļas produkti 

 

Svaiga gaļa (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. 

Gaļas 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), jābūt marķētiem, iepakotiem un jāatbilst kvalitātei pēc likumdošanas 

prasībām. 

Putnu gaļa (uzglabāšanas temp. grādos pēc Celsija: 0ºC...+4ºC, 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 

 

Pārtikas produktu piegādes iepirkumā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievēro šādus principus: 

Produkti kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai 

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas; 

Produkti, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem; 

Svaigi un sezonālie pārtikas produkti; 

Produkti tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai 

izmantošanai; 

Izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm un ceļa infrastruktūras slodzi. 

 

Nr. 
Preces 

nosaukums 

Tehniskā specifikācija 
Mērvienība  

MAX  gada 

apjoms 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

Stokholmas iela 26; 

 50 skolnieki 

Baltābaznīcas iela 40; 

30 skolnieki 

1. 
Liellopu 

šķiņķis 

Svaigs, atvēsināts, transporta iepakojumā, ne 

vairāk par 2-4kg fasējumā, iepakojums marķēts 

(real. term., glabāš. temp., raţotājs, eiro sertif. 

numurs) 

kg 300 159 88 53 

2. 

Kauli, ribiņas. 

(cūkas, 

liellopa) 

Svaigs, atvēsināts, transporta iepakojumā, ne 

vairāk par 0,5-1kg fasējumā, iepakojums markēts 

(real. term., glabāš. temp., raţotājs, eiro sertif. 

kg 20 11 6 4 



 15 

numurs) 

3. Nieres 

Svaigs, atvēsināts, transporta iepakojumā, ne 

vairāk par 0,5 kg fasējumā, iepakojums marķēts 

(real. term., glabāš. temp., raţotājs, eiro sertif. 

numurs) 

kg 5 3 1 1 

4. 
Cūkgaļas  

šķiņķis 

Svaigs, atvēsināts, minimāls speķa daudzums, 

transporta iepakojumā, ne vairāk par 2-4kg 

fasējumā, iepakojums marķēts (real. term., glabāš. 

temp., raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 300 159 88 53 

5. 
Cūkgaļas 

kakla daļa 

Svaiga, atvēsināta, minimāls speķa daudzums, 

transporta iepakojumā, ne vairāk par 5kg fasējumā, 

iepakojums marķēts (real. term., glabāš. temp., 

raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 4000 2118 1176 706 

6. Jēra gaļa 

Svaiga, atvēsināta, minimāls speķa daudzums, 

transporta iepakojumā, ne vairāk par 5kg fasējumā, 

iepakojums marķēts (real. term., glabāš. temp., 

raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 5 3 1 1 

9. 
Cūkgaļas 

karbonāde 

Svaiga, atvēsināta, bez kaula, minimāls speķa 

daudzums, bez ādas, transporta iepakojumā, ne 

vairāk par 2-4kg fasējumā, iepakojums marķēts 

(real. term., glabāš. temp., raţotājs, eiro sertif. 

numurs) 

kg 1000 529 294 176 

10. 

Cūkgaļas 

lāpstiņa 

atkaulota 

Svaiga, atvēsināta, mīkstums bez kaula, bez 

cīpslām, bez ādas, transporta iepakojumā, ne vairāk 

par 2-4kg fasējumā, iepakojums marķēts (real. 

term., glabāš. temp., raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 100 53 29 18 

11. 

Cūkgaļas 

lāpstiņa ar 

kaulu 

Svaiga, atvēsināta, mīkstums ar kaula, bez cīpslām, 

bez ādas, transporta iepakojumā, ne vairāk par 2-

4kg fasējumā, iepakojums marķēts (real. term., 

glabāš. temp., raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 200 106 59 35 

12.  Speķis svaigs 

Svaigs, atvēsināts, nesālīts, bez ādas, transporta 

iepakojumā, ne vairāk par 1 - 2kg fasējumā, 

iepakojums marķēts (real. term., glabāš. temp., 

raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 15 8 4 3 

13. 

Cūkgaļas 

krūtiņa (bez 

kaula) 

Svaiga, atvēsināta, mīkstums bez kaula, transporta 

iepakojumā, ne vairāk par 2 - 4kg fasējumā, 

iepakojums marķēts (real. term., glabāš. temp., 

raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 50 26 15 9 

14. Vistas fileja 

Svaiga, transporta iepakojumā, ne vairāk par 5kg 

fasējumā, iepakojums marķēts (real. term., glabāš. 

temp., raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 2000 1059 588 353 
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15. Vista Vesela, nesaldēta, fasēta pa 1 gab.(1-2kg) kg 200 106 59 35 

16. 
Vistu šķiņķi 

ar kauliņu 

Svaigi, saldēti, transporta iepakojumā, ne vairāk 

par 5kg fasējumā, iepakojums marķēts (real. term., 

glabāš.temp., raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 2000 1059 588 353 

17. 
Vistu šķiņķi 

atkauloti 

Svaigi, saldēti, transporta iepakojumā, ne vairāk 

par 10kg fasējumā, iepakojums marķēts (real. 

term., glabāš. temp., raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 500 265 147 88 

18. Vistu aknas 

Svaigas, atvēsinātas, bez plēvēm, attīrītas, 

transporta iepakojumā, ne vairāk par 3kg fasējumā, 

iepakojums marķēts (real. term., glabāš. temp., 

raţotājs, eiro sertif. numurs) 

kg 150 79 44 26 

19. 
Desa vārīta - 

Doktora  

Izgatavota no a/l liellopu un a/l cūkas gaļas ne 

mazāk kā 70%, olām, sausā piena, ar dabīgo 

stabilizatoru, bez sojas. Nav pieļaujams bērnu 

ēdināšanai neatbilstošs sastāvs 

kg 1000 529 294 176 

20. Cīsiņi - bērnu 

Cīsiņi bērnu dabīgā apvalkā (svars45-50 gr), 

liellopu un cūkgaļas muskuļaudu gaļas daudzums 

ne mazāk par 70%; Nav pieļaujams bērnu 

ēdināšanai neatbilstošs sastāvs 

kg 500 265 147 88 

21. 
Cūkgaļas 

sardeles  

Cūkgaļas sardeles ( vienas vienības svars 75 - 100 

gr), dabīgā apvalkā, muskuļaudu gaļas daudzums 

ne mazāk par 70%.Nav pieļaujams bērnu 

ēdināšanai neatbilstošs sastāvs 

kg 150 79 44 26 

22. 
Auksti 

kūpināta desa 

 Izgatavota no cūkgaļas, muskuļaudu gaļas 

daudzums ne mazāk par 70%, bez alergēnu 

piedevām; Nav pieļaujamas asas garšvielas, 

paaugstināts sāls saturs. Nav pieļaujams bērnu 

ēdināšanai neatbilstošs sastāvs  

kg 200 106 59 35 

23. 

Pusţāvēta 

desa - 

Servilāde 

Pusţāvētas desas, izgatavotas no cūkas un liellopu 

gaļas, dabīgā apvalkā, muskuļaudu gaļas daudzums 

ne mazāk par 70%,bez alergēnu piedevas; Nav 

pieļaujamas asas garšvielas, paaugstināts sāls 

saturs. Nav pieļaujams bērnu ēdināšanai 

neatbilstošs sastāvs  

kg 100 53 29 18 

24. 

Cūkgaļas 

kūpinājumi - 

karbonāde 

Kakla karbonāde ar minimālu treknumu, ne vairāk 

par 2,5kg vakuuma fasējumā. Nav pieļaujams 

bērnu ēdināšanai neatbilstošs sastāvs 

kg 80 42 24 14 

25. 

Cūkgaļas 

kūpinājumi - 

šķiņķis 

Šķiņķis ar minimālu treknumu, ne vairāk par 2,5kg 

vakuuma fasējumā. Nav pieļaujams bērnu 

ēdināšanai neatbilstošs sastāvs 

kg 50 26 15 9 

26. Kūpināta Kūpināta cūkgaļas krūtiņa ar minimālu treknumu, kg 50 26 15 9 
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cūkgaļas 

krūtiņa 

ne vairāk par 2,5kg vakuuma fasējumā. Nav 

pieļaujams bērnu ēdināšanai neatbilstošs sastāvs 

27. Ţāvēts speķis 
Speķis 0,5kg vakuuma fasējumā. Nav pieļaujams 

bērnu ēdināšanai neatbilstošs sastāvs 
kg 5 3 1 1 
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Iepirkuma daļa Nr.03 

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. 

 

Pārtikas produktu piegādes iepirkumā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievēro šādus principus: 

Produkti kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai 

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas; 

Produkti, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem; 

Svaigi un sezonālie pārtikas produkti; 

Produkti tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai 

izmantošanai; 

Izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm un ceļa infrastruktūras slodzi. 

 

Nr. 
Preces 

nosaukums 

Tehniskā specifikācija 

Mērvienība  
MAX  gada 

apjoms 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

Stokholmas iela 26; 

 50 skolnieki 

Baltābaznīcas iela 40; 

30 skolnieki 

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 

3. Sarkani kāposti 
Galviņkāposti svaigi, galda šķirnes, bez 

plīsumiem un bojājumiem 
kg 80 42 24 14 
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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 100 53 29 18 

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 500 265 147 88 

10. Pekinas kāposti 
Svaigi, galda šķirnes, bez plankumiem un 

bojājumiem  kg 20 11 6 4 

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 5 3 1 1 

14. Gurķi 
Svaigi, galda šķirnes, bez plankumiem un 

bojājumiem  
kg 500 265 147 88 

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 30 16 9 5 

17. Paprika sarkana 
Svaiga, bez plankumiem, plīsumiem un 

bojājumiem  kg 150 79 44 26 

18. Puravi Svaigi, fasēti 1kg 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, kastēs 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 
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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 10kg kastēs kg 300 159 88 53 

26. Salāti lapu 
Svaigi lapu salāti, galda šķirnes, kastēs ne vairāk 

par 1kg kg 100 53 29 18 

27. Spināti 
Svaigi spināti, galda šķirnes, kastēs ne vairāk par 

1kg kg 10 5 3 2 

28. Dilles Svaigas, fasētas 1kg pārtikas tīklos kg 80 42 24 14 

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 5 3 1 1 

32. 
Saldēto dārzeņu 

maisījums 

Zaļie zirnīši ar burkāniem (griezti kubiciņos), 

iepakojumā 2,5kg kg 20 11 6 4 

33. 
Saldētas ķiršu 

ogas 

Saldētas ķiršu ogas bez kauliņiem, bez ledus, 

iepakojumā 0,5-2kg 
kg 100 53 29 18 

34. 
saldētu ogu 

maisījums 

saldētu ogu maisījums, bez ledus, iepakojumā 

0,5-2kg 
kg 100 53 29 18 

35. 
Saldētas 

zemenes 

Saldētas zemenes,  bez ledus, iepakojumā 0,5-

2kg 
kg 100 53 29 18 

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 3000 1588 882 529 

41. Bumbieri Svaigi, bez bojājumiem, 8-12cm kg 2000 1059 588 353 

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 50 26 15 9 

46. 
Sezonas ogas  - 

Plūmes 

 Sausas, kastēs līdz 5kg 
kg 100 53 29 18 

47. 
Sezonas ogas - 

Zemenes 

 Svaigas, sausas, kastēs līdz 2kg 
kg 300 159 88 53 

48. 
Sezonas ogas - 

Meţa dzērvenes 

 Sausas, svaigas 
kg 50 26 15 9 

49. Persiki Svaigi, bez plīsumiem un bojājumiem kg 500 265 147 88 

50. Aprikozes Svaigas, bez plīsumiem un bojājumiem kg 500 265 147 88 

51. Nektarīni Svaigi, bez plīsumiem un bojājumiem kg 500 265 147 88 

52. 
Sezona prece - 

Melones 

Svaigi, bez plīsumiem un bojājumiem 
kg 500 265 147 88 

53. Arbūzi 
Pārtikas, svaigas,  sulīgas, bez bojājumiem, 

tūlītējai  lietošanai svaigā veidā 
kg 100 53 29 18 

54. Vīnogas gaišas Bez kauliņiem, bez bojājumiem, pārtikas kastēs  kg 300 159 88 53 

55. Vīnogas tumšas Bez  bojājumiem, pārtikas kastēs  kg 300 159 88 53 
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Iepirkuma daļa Nr.04 

Bakaleja - Graudu maluma produkti, konservēti produkti, dzērieni, sulas un saistītie produkti, olas, dažādi pārtikas produkti t.s. 

piedevas ēdieniem. 

Bakaleja - graudu maluma produkti, konservēti dārzeņi, augļi, 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. 

 

Pārtikas produktu piegādes iepirkumā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievēro šādus principus: 

Produkti kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai 

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas; 

Produkti, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem; 

Svaigi un sezonālie pārtikas produkti; 

Produkti tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai 

izmantošanai; 

Izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm un ceļa infrastruktūras slodzi. 

 

Nr. 
Preces 

nosaukums 

Tehniskā specifikācija 

Mērvienība  
MAX  gada 

apjoms 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

Stokholmas iela 26; 

 50 skolnieki 

Baltābaznīcas iela 40; 

30 skolnieki 

1  Tēja (beramā) 

Lapu melnā, beramā, augstākā labuma, bez 

aromātiskām piedevām, 100gr. fasējums, ar 

labām garšas īpašībām 

kg 100 53 29 18 

2  Tēja (paciņās) 
Melnā, 0,02gr.  paciņās, ar patīkamu aromātu, 

augstākā labuma, bez aromātiskām piedevām  
kg 10 5 3 2 

3 
Tēja augļu (daţāda) 

paciņās 

100%,  paciņās, ar patīkamu daţādu  aromātu, 

augstākā labuma. 
kg 5 3 1 1 

4 Kafija 
Kafija  a/l, malta, mitrums<70-75%, fasējumā 

0,250 kg,  
kg 30 16 9 5 

5  Kakao Pulverveida, 0,2 - 0,5kg fasējumā, sauss, kg 50 26 15 9 
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birstošs, augstākā labuma  

6 Cepumi  Auzu cepumi sveramie, kastes 1-2,5kg kg 500 265 147 88 

7 Cepumi 
Cukurotie, smilšu mīklas sveramie, kastes 1-

2,5kg 
kg 300 159 88 53 

8 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 150 79 44 26 

9  Vafeles 

Sveramās vafeles kastēs 3 -5kg ar daţādiem 

pildījumiem (riekstu, vaniļas, kakao, kafijas, 

zemeņu u.c.) 

kg 150 79 44 26 

10  Vafeles iepakojumā 

vafeles iepakojumā 0,050-0,100 ar daţādiem 

pildījumiem (riekstu, vaniļas, kakao, kafijas, 

zemeņu u.c.) 

kg 50 26 15 9 

11 Prjaniki 
Sveramie, kastēs 5,0 -8,0kg bez pildījuma, 

svaigi, mīksti, nesalipuši 
kg 300 159 88 53 

12 Prjaniki ar pildījumu 
Sveramie, kastēs 5,0 -8,0kg ar pildījumu , svaigi, 

mīksti, nesalipuši 
kg 300 159 88 53 

13  Cukurs 
Sauss, birstošs, ar raksturīgu smarţu 1,0 kg 

pakās, vidēja maluma, bez saldinātāju piedevām. 
kg 2000 1059 588 353 

14 Olas 

Vistu, svaigas, A, L kategorija (viena piegāde 

atbilst pasūtīto gab. skaitam nevis iepakojumam 

kastē)  

gb 7000 3706 2059 1235 

15  Eļļa  

Pārtikas eļļa (Risso tipa vai līdzvērtīga) 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 

16 Olīveļļa 

A/L, dzidra, bez nosēdumiem, 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 5,00-10,0 kg iepakojumā 

kg 100 53 29 18 

18 Ţāvētas plūmes 

Bez kauliņiem, svaigas, labi atdalāmas, 

nesalipušas, raksturīgu garšu, nezaudējušas 

formu 5,00-10,0 kg iepakojumā 

kg 100 53 29 18 

19 Rozīnes 
Bez kauliņiem, svaigas, labi atdalāmas, 

nesalipušas, raksturīgu garšu, nezaudējušas 
kg 100 53 29 18 
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formu,12,0 kg iepakojumā 

20 lazdu rieksti Lobīti , iepakojumā 0,2-0,5Kg kg 50 26 15 9 

21 Zemesrieksti Lobīti , iepakojumā 0,2-0,5Kg kg 50 26 15 9 

22 Majonēze "Provansas" 0,25kg paciņās kg 50 26 15 9 

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 

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 300 159 88 53 

26 
Sausās brokastis 

"spilventiņi"  

Spilventiņi ar pildījumu (kakao, augļu - ogu 

krēms, halva), fasētas ne vairāk par 1 kg 
kg 35 19 10 6 

27 Sojas mērce 0,3 -0,7l stikla pudelē ar aizskrūvējamu vāku  kg 3 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 L 20 11 6 4 

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

37 Kanēlis Raţotāja iepakojumā, paciņas 0,02kg kg 5 3 1 1 

38 Ţelatīns Raţotāja iepakojumā, paciņās 0,02kg - 1,0kg kg 5 3 1 1 

39 
Kaltētu dārzeņu 

maisījums 

Gaļas ēdieniem, "Santa Marija", "Vegeta" 

„Anniņa‖ 1,0kg fasējumā, raţotāja iepakojumā 

vai to ekvivalents 

kg 100 53 29 18 

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 10 5 3 2 

45 Kartupeļu ciete Fasēts ne vairāk par 1,0kg  kg 10 5 3 2 

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 
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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 

56 Šokolāde 

Daţādu veidu, piena un rūgtā, sastāvā ne mazāk 

par 70% kakao. Fasēta raţotāja iepakojumā ( 

50gr vai 100gr )  

kg 300 159 88 53 

57 Šokolādes konfektes 

Sveramās, daţādu veidu, bez sojas piedevas, 

kakao ne mazāk par 70%. Raţotāja iepakojumā ( 

fasētas pa 2kg) 

kg 400 212 118 71 

58 Karameles 
Sveramās, daţādu veidu, bez E vielām Raţotāja 

iepakojumā ( fasētas 1- 2kg) 
kg 300 159 88 53 

59 Zefīrs Iepakojumā kastēs   kg 80 42 24 14 

60 Zefīrs Zefīrs sveramais vaniļas baltais 3-5kg kg 500 265 147 88 

61 
Šokolādes konfektes 

kārbās 

Asortu šokolādes konfektes kārbas 0,180-

0,500kg 
kg 150 79 44 26 

62 Šokolādes olas KINDER  šokolādes ola, 20g ar pārsteigumu kg 30 16 9 5 

63 rieksti šokolādē rieksti šokolādē 0,100-0,200kg kg 50 26 15 9 

64 rozīnes šokolādē rozīnes šokolādē 0,100-0,200kg kg 50 26 15 9 

65 Milti kviešu  A/L kviešu milti (fasēti 2 kg pakās) kg 500 265 147 88 

66 Auzu pārslas Sveramās, fasētas 1kg pakās kg 100 53 29 18 

67 5 graudu pārslas Sveramās, fasētas 1kg pakās kg 200 106 59 35 

68 Griķi Sveramie, fasēti 1kg pakās kg 600 318 176 106 

69 Makaroni 
Radziņi, fasēti ne vairāk par 0,5 kg, A klases, 

ciet graudu 
kg 1300 688 382 229 

70 Nūdeles 
Nūdeles, fasēti ne vairāk par 0,5-1 kg, A klases, 

ciet graudu 
kg 200 106 59 35 

71 Manna Fasēta 1kg pakās kg 300 159 88 53 

72 Mieţu putraimi Fasēti 1kg pakās, attīrīti no plēvēm kg 10 5 3 2 

73 
Pupiņas baltas vai 

tumšas 

Kaltētas, fasētas 1kg pakās 
kg 100 53 29 18 

74  Rīsi gar graudu  Sveramie, fasēti 1kg pakās kg 600 318 176 106 

75 Rīsi ar tvaika apstrādi Sveramie, fasēti 1kg pakās kg 600 318 176 106 

76 Prosa Sveramie, fasēti 1kg pakās kg 100 53 29 18 

77 Kukurūzas putraimi Sveramie, fasēti 1kg pakās kg 100 53 29 18 
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78 Kartupeļu ciete Ne vairāk par 1kg fasējumā kg 15 8 4 3 

79 4 graudu pārslas Sveramās, fasētas 1kg pakās kg 80 42 24 14 

80 Zirņi šķeltie Dzelteni, kaltēti (fasēti ne vairāk par 1 kg pakās) kg 100 53 29 18 

81 Zirņi pelēkie 
Tumši pelēki,  kaltēti (fasēti ne vairāk par 1 kg 

pakās) 
kg 40 21 12 7 

82 Grūbas Fasēti 1kg pakās, attīrīti no plēvēm kg 50 26 15 9 

83 Rīvmaize 
Kartona kārbās, 1,00 kg uz iepakojuma - 

realizācijas datums, glabāšanas temperatūra 
kg 40 21 12 7 

84 

Konservēti gurķi Vājā marinādē, bez asām piedevām un 

garšvielām, ar labu, maigu garšu, veseli stingri 

kraukšķīgi, 9-12cm gari, ne vairāk par 3l stikla 

burkas fasējumā 

kg 800 424 235 141 

85 

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 

86 

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 70 37 21 12 

87 

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 

88 
Konservēta kukurūza Fasēta ne vairāk par 0,8kg, ar labām garšas 

īpašībām 
kg 100 53 29 18 

89 
Konservēti salātu 

zaļie zirnīši 

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

garšas īpašībām 
kg 200 106 59 35 

90 
Bietes marinētas Fasētas ne vairāk par 3l, salmiņos vājā marinādē, 

ar labām garšas īpašībām 
kg 200 106 59 35 

91 
Konservētas pupiņas Baltas vai sarkanas, fasētas metālā ne vairāk par 

0,85kg 
kg 50 26 15 9 

92 

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 

93 

Persiku sula  Augļu sula, saldskāba, maiga, ar labu garšu, ne 

vairāk par1-3L fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

L 300 159 88 53 

94 

Aprikoţu sula  Augļu sula, saldskāba, maiga, ar labu garšu, ne 

vairāk par 1-3L fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

L 300 159 88 53 

95 Ābolu - aveņu sula  Augļu sula, saldskāba, maiga, ar labu garšu, ne L 300 159 88 53 
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vairāk par1-3L fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

96 

Ābolu sula  Augļu sula, saldskāba, maiga, ar labu garšu, ne 

vairāk par 3l fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

L 300 159 88 53 

97 

Multivitamīnu sula  Augļu sula, saldskāba, maiga, ar labu garšu, ne 

vairāk par 1-2L fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām. 

L 300 159 88 53 

98 

Sula bērnu Daţādas augļu sulas, saldskābas, maigas, ar labu 

garšu, 0,2l fasējumā, bez konservantiem, 

krāsvielām un mākslīgām piedevām 

L 320 169 94 56 

99 Minerālūdens Pārtikas dzeramais, negāzēts, tilpums 0,5l L 200 106 59 35 

100 Minerālūdens Pārtikas dzeramais, gāzēts, tilpums 0,5l L 100 53 29 18 

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

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

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

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

105 Ievārījumi Aprikoţu, 0,9kg - 1kg fasējumā kg 50 26 15 9 

106 

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 

1 Makaroni diētiskie Bez glutēna 0,25-0,5 fasējumā kg 20    

2 
Milti bez glutēna Universālie milti , bez glutēna ekstra fasējums 

1,0kg 
kg 10    

3 
Cepumi diētiskie Bez glutēna 0,2 fasējumā , daţādi , ar 

pildījumiem un bez. 
kg 20    

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 10    
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Iepirkuma daļa Nr.05 

Maize un maizes izstrādājumi 

 

Maize, maizes izstrādājumi (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. 

 

Pārtikas produktu piegādes iepirkumā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievēro šādus principus: 

Produkti kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai 

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas; 

Produkti, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem; 

Svaigi un sezonālie pārtikas produkti; 

Produkti tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai 

izmantošanai; 

Izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm un ceļa infrastruktūras slodzi. 

 

Nr. 
Preces 

nosaukums 

Tehniskā specifikācija 
Mērvienība  

MAX  gada 

apjoms 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

Stokholmas iela 26; 

 50 skolnieki 

Baltābaznīcas iela 40; 

30 skolnieki 

1. 

Rudzu  maize 

Rupjmaize, rudzu plaucēta, klaipa forma 

izstiepti ovāla vai ovāla, sagriezta 11-13mm 

šķēlēs, fasēta polipropilēna plēvē, vienības 

svars 0,5-0,8kg, uz iepakojuma realizācijas 

datums.  

kg 1000 529 294 176 

2. 

 Saldskābmaize 

 Saldskābā maize, ovāli izstieptas formas, 

sagriezta 11-13mm šķēlēs, fasēta polipropilēna 

maisiņā, vienības svars 0,5-0,8kg, uz 

iepakojuma realizācijas datums. 

kg 1000 529 294 176 

3. 

Baltmaize  

Augstākā labuma, sagriezta 11-13mm šķēlēs, 

fasēta polipropilēna plēvē, ogļhidrāti ne mazāk 

par 50-55gr, vienības svars  0,35 - 0,50 kg; uz 

iepakojuma realizācijas datums.  

kg 1500 794 441 265 
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4. 
Kviešu "burgeri" 

Augstākā labuma, fasēti polipropilēna plēvē pa 

2 - 4gb., uz iepakojuma realizācijas datums.  
kg 30 16 9 5 

  Konditoreja no KONDITOREJAS CEHA         

5 

Keks bez piedevām 

Svaigs, nedrūpošs, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, piedāvājumā  

keksi svarā  0,2kg. 

kg 100 53 29 18 

6 

Kekss ar aprikozēm 

Svaigs, nedrūpošs, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, piedāvājumā  

keksi svarā  0,2kg. 

kg 30 16 9 5 

7 

Smalkmaizītes kanēļa 

Svaigas, nedrūpošas, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, piedāvājuma 

smalkmaizītes svarā no 0.06kg - 0.08kg.  

kg 50 26 15 9 

8 

Smalkmaizītes 

magoņu 

Svaigas, nedrūpošas, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, piedāvājuma 

smalkmaizītes svarā no 0.06kg - 0.08kg.  

kg 50 26 15 9 

9 

Smalkmaizītes 

ievārījuma 

Svaigas, nedrūpošas, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, piedāvājuma 

smalkmaizītes svarā no 0.06kg - 0.08kg.  

kg 50 26 15 9 

10 

Smalkmaizītes kafijas 

Svaigas, nedrūpošas, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, piedāvājuma 

smalkmaizītes svarā no 0.06kg - 0.08kg.  

kg 50 26 15 9 

11 

Smalkmaizītes 

kokosriekstu 

Svaigas, nedrūpošas, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, piedāvājuma 

smalkmaizītes svarā no 0.06kg - 0.08kg.  

kg 50 26 15 9 

12 

Smalkmaizītes 

aprikoţu 

Svaigas, nedrūpošas, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, piedāvājuma 

smalkmaizītes svarā no 0.06kg - 0.08kg.  

kg 50 26 15 9 

13 
Smalkmaizītes ābolu 

Svaigas, nedrūpošas, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 
kg 50 26 15 9 
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augstākā labuma miltiem, piedāvājuma 

smalkmaizītes svarā no 0.06kg - 0.08kg.  

14 Keks keksa mīkla 0,060-0,080 kg kg 100 53 29 18 

15 
Austiņa 

Kārtainā mīkla (milti, sviests, sāls, cukurs, 

ūdens), cukurs 0,060-0,080 kg 
kg 100 53 29 18 

16 
Buljona pīrādziņš 

Sastāvs: Kārtainā mīkla (milti, sviests, sāls, 

ūdens), vārītas gaļas (cūkgaļa) pildījums 

0,080-0,100kg 

kg 100 53 29 18 

17 
Speķa pīrādziņš minī 

Rauga mīkla (kviešu milti, olas, sviests, 

sāls, raugs, cukurs, ūdens), cūkgaļas speķis, 

sīpoli, garšvielas 0,025-0,050kg 

kg 50 26 15 9 

18 

Pica 

Rauga mīkla ar klijām (kviešu milti, sviests, 

olas, sāls, raugs, cukurs, ūdens, kviešu 

klijas), cūkgaļas speķis, sīpoli,marinēti 

gurķi, majonēze, tomātu mērce, garšvielas 

0,100-0,150 kg 

kg 200 106 59 35 

19 Smalkmaizīte 

"Vecrīga" 
Smalkmaizīte "Vecrīga" kg 100 53 29 18 

20 Sāļie groziņi Smilšu mīklas groziņi 0,010-0,020 kg kg 30 16 9 5 

21 

Biezpiena plātsmaize 

Svaiga, nedrūpoša, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, biezpienam un 

rozīnēm. Plātsmaizei jābūt sadalītai porcijās  

svarā no 0.08kg - 0.1kg.  

kg 80 42 24 14 

22 

M+B30edus kūka 

Svaigas, bez ķīmiskajiem uzlabojumiem; 

izejvielu sastāvā jābūt augstākā labuma 

miltiem, kvalitatīviem produktiem 3kg - 

10kg.  

kg 25 13 7 4 

23 

jogurta kūka 

Svaigas, bez ķīmiskajiem uzlabojumiem; 

izejvielu sastāvā jābūt augstākā labuma 

miltiem, kvalitatīviem produktiem 3kg - 

10kg.  

kg 25 13 7 4 

24 

Biezpiena kūka 

Svaigas, bez ķīmiskajiem uzlabojumiem; 

izejvielu sastāvā jābūt augstākā labuma 

miltiem, kvalitatīviem produktiem 3kg - 

10kg.  

kg 25 13 7 4 

25 kliņģeris ar augļiem Svaiga, nedrūpoša, bez ķīmiskajiem kg 150 79 44 26 
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uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, rieksti, aprikozes, 

rozīnēm, svaigi augļi. 1,0kg - 5,0kg.  

26 

kliņģeris sāļais 

Svaiga, nedrūpoša, bez ķīmiskajiem 

uzlabojumiem; izejvielu sastāvā jābūt 

augstākā labuma miltiem, šķiņķis, gurķis, 

siers, olas.  1,0kg - 5,0kg.  

kg 150 79 44 26 

27 piparkūku mīkla piparkūku mīkla kg 60 32 18 11 
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Iepirkuma daļa Nr.06 

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. 

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. 

 

Pārtikas produktu piegādes iepirkumā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievēro šādus principus: 

Produkti kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai 

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas; 

Produkti, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem; 

Svaigi un sezonālie pārtikas produkti; 

Produkti tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai 

izmantošanai; 

Izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm un ceļa infrastruktūras slodzi. 

 

Nr. 
Preces 

nosaukums 

Tehniskā specifikācija 
Mērvienība  

MAX  gada 

apjoms 

Slāvu iela 19; 

 90 skolnieki 

Stokholmas iela 26; 

 50 skolnieki 

Baltābaznīcas iela 40; 

30 skolnieki 

1 Saldēta heka fileja  

Saldēta fileja, bez ādas, bez asakas, fasēta 

briketēs līdz 3-5kg, izm.220+, maksimāli 

pieļaujamā ledus glazūra 5%   

kg 100 53 29 18 

2 Saldēta tilapijas fileja   

Saldēta fileja, bez ādas, bez asakas, fasēta 

briketēs līdz 3-5kg, izm.120-200, maksimāli 

pieļaujamā ledus glazūra ne vairāk kā  15 - 

18% 

kg 1200 635 353 212 

3 Saldēta mencas fileja   
Saldēta fileja, bez ādas, bez asakas, fasēta 

briketēs līdz 3-5kg, izm.200-400, maksimāli 
kg 50 26 15 9 
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pieļaujamā ledus glazūra 5%  

4 Saldēta Basa fileja   

Saldēta fileja, bez ādas, bez asakas, fasēta 

briketēs līdz 3-5kg, izm.200-400, maksimāli 

pieļaujamā ledus glazūra 5%  

kg 700 371 206 124 

5 Foreles fileja 
A/L, atdzesēta, taisnstūra formas, A/ kat., filejas 

svars no 1.0 -2.5kg *, ** 
kg 50 26 15 9 

6 
Siļķes fileja eļļā bez 

ādas 

Fileja eļļā bez ādas un asakas. Tīrais svars filejas 

spaiņos līdz1- 4kg 
kg 200 106 59 35 

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 no1-

3kg 
kg 50 26 15 9 

10 Tuncis 
Tuncis eļļā , metāliskā kārbā , neto masa no 

0,185kg 
kg 20 11 6 4 

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 

 

 

 

 

Apstiprinu 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs    A.Ērglis 





 35 

3.pielikums 

Piedāvājums 

 

Atklātam konkursam „Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas 

skolēnu ēdināšanas vajadzībām”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. R5SIPS 2014/1. 

 

1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 

 

 

 

2. Kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./ Fakss  

e-pasta adrese  

 

3. Piedāvājums 

3.1.Mēs piedāvājam nodrošināt šī Atklātā konkursa Tehniskās specifikācijas: 

 _____. daļā (_____________________________________ produkti); 

 _____. daļā (_____________________________________ produkti); 

 _____. daļā (_____________________________________ produkti); 

 _____. daļā (_____________________________________ produkti); 

 _____. daļā (_____________________________________ produkti); 

 _____. daļā (_____________________________________ produkti); 

 

 minēto pārtikas preču piegādi Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas vajadzībām 

saskaņā ar Nolikuma nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas prasībām;  

 

3.2. Finanšu piedāvājums: 

 

Par Tehniskās specifikācijas ____.daļu – 

 

Preču grupas 

nosaukums 

Cena EUR bez PVN  

par visu apjomu 

gadā 

PVN 21% EUR 

par visu apjomu 

gadā 

Cena EUR ar PVN 

par visu apjomu 

gadā 

 
   

 

Par Tehniskās specifikācijas _____.daļu – 

 

Preces grupas 

nosaukums 

Cena EUR bez 

PVN par visu 

apjomu gadā 

PVN 21% EUR 

par visu apjomu 

gadā 

Cena EUR ar PVN 

par visu apjomu 

gadā 
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Par Tehniskās specifikācijas ____.daļu – 

 

Preču grupas 

nosaukums 

Cena EUR bez PVN  

par visu apjomu 

gadā 

PVN 21% EUR 

par visu apjomu 

gadā 

Cena EUR ar PVN 

par visu apjomu 

gadā 

 
   

 

Par Tehniskās specifikācijas ____.daļu – 

 

Preču grupas 

nosaukums 

Cena EUR bez PVN  

par visu apjomu 

gadā 

PVN 21% EUR 

par visu apjomu 

gadā 

Cena EUR ar PVN 

par visu apjomu 

gadā 

 
   

 

Par Tehniskās specifikācijas ____.daļu – 

 

Preču grupas 

nosaukums 

Cena EUR bez PVN  

par visu apjomu 

gadā 

PVN 21% EUR 

par visu apjomu 

gadā 

Cena EUR ar PVN 

par visu apjomu 

gadā 

 
   

 

Par Tehniskās specifikācijas _____.daļu – 

 

Preces grupas 

nosaukums 

Cena EUR bez 

PVN par visu 

apjomu gadā 

PVN 21% EUR 

par visu apjomu 

gadā 

Cena EUR ar PVN 

par visu apjomu 

gadā 

 
   

(Piedāvāto daļu skaitu aizpilda saskaņā ar attiecīgajām iespējām nodrošināt atbilstošo preču piegādi.) 

 

3.3. ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs nodrošināsim Tehniskajā specifikācijā 

noteiktās prasības; 

3.4. Apliecinām, ka uz mums un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

11.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

nosacījumi; 

3.5. apliecinām, ka mūsu piedāvātā prece un pakalpojums atbilst LR normatīvo aktu 

prasībām;    

    3.6. 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; 

    3.7. apliecinām, ka mūsu rīcībā esošie transporta līdzekļi atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām higiēnas prasībām pārtikas produktu pārvadāšanai; 

         3.8.   apliecinām, ka cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. 
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Paraksta 

pretendenta 

vadītājs vai 

vadītāja 

pilnvarota 

persona: 

Vārds, uzvārds:  

Amats: 

Paraksts: 

Datums: 
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4.pielikums 

 

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 

(papildus Excel formā) 
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5.pielikums 

 

Projekts 

Pārtikas preču piegādes līgums Nr. _______ 

 

Rīgā,  

2014. 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, kura 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 speciālās 

internatpamatskolas rīkotā Atklātā konkursa „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās 

internatpamatskolas vajadzībām‖, Id. Nr. R5SIPS2014/1, turpmāk šī līguma tekstā saukta 

Atklāts konkurss, rezultātiem un <piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz 

šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēju ikdienas pasūtījumu, uz katru no pircēja piegādes adresēm 

un atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.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 

Atklātā konkursā, 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 EUR<summa> (<eiro> eiro<centi>centi), tai skaitā 

PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR<summa> (<eiro>eiro<centi>centi), 

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 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, kurš ir piemērots atbilstošo preču 

pārvadāšanai. 

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

5.3. Pārdevējs preces piegādā darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst. 9.00. 

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 
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nepieņemt Preci, kas 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. 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 
8.1. 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 un 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. 

  

 

 


