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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Dagdas novada pašvaldība aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkuma 
likuma un „Pārtikas produktu piegāde Dagdas vidusskolai” nolikuma prasībām. 
 

1.2. Nolikums būs pieejams, sākot ar 2014.gada 08.jūliju. Nolikumu var saņemt Dagdas 
novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no plkst.9.00-12.00 un no 
plkst.13.00.-17.00 līdz 2014.gada 21.jūlija plkst.15.00. Tālr. 6 5681434, 6 5681712, 
fakss:6 5681710. 

 
1.3. Nolikums pieejams bez maksas. 
 
1.4. Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:  

� juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu 

iesniegšana un izskatīšana): Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja         

                                                         Kristīne Murāne, tālr. 6 5681712 

                                                         e-pasts: juridiska.nodala@dagda.lv 

1.5.     Iepirkuma identifikācijas numurs 
           Identifikācijas Nr. DNP 2014/35 
 
1.6. Pasūtītājs 
 

Pasūtītājs Dagdas novada pašvaldība 
Adrese Alejas iela  4, Dagda, Dagdas novads, LV-

5674 
Reģistrācijas Nr. 90000041224 
Tālruņa Nr. 6 56 81712 
Faksa Nr. 6 56 81710 
e-pasta adrese juridiska.nodala@dagda.lv 

 
1.7. Iepirkuma priekšmets 

     CPV kods: 15000000-8 
 
1.8. Publikācija par plānoto līgumu 

     Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu portālā www.iub.gov.lv 
     2014.gada 08.jūlijā. 
 

1.9. Līguma izpildes vietas: 
 

� Mičurina iela 3a, Dagda, Dagdas novads. 

1.10. Līguma izpildes laiks 
      Līdz 2014.gada 31.decembrim. 
 

1.11. Piedāvājuma iesniegšanas, datums, laiks un kārtība 
     1.11.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 21.jūlija, plkst. 15.00, 

Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu 
(ierakstītas vēstules veidā). Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 
augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 



 

 

     1.11.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, 
lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai 
kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti 
atpakaļ iesniedzējam. 

    1.11.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa beigām. 
 
1.12.    Piedāvājuma noformēšana 

      1.12.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
• Dagdas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, 

LV-5674. 
• pretendenta nosaukums un adrese 
• atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Pārtikas produktu piegāde Dagdas 

vidusskolai”, identifikācijas Nr. DNP 2014/34. Neatvērt līdz 2014.gada 21.jūlija 
plkst.15.00. 

1.12.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 
             1. Pretendentu atlases dokumentiem, kas minēti Nolikuma 4.2.punktā, ieskaitot  

pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā; 
             2.  Tehniskā piedāvājuma; 
             3. Finanšu piedāvājuma. 

1.12.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot 
nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIĢINĀLS”. Papildus 
tam pretendentam ir jāiesniedz 1 (viena) piedāvājuma kopija ar skaidri salasāmu norādi 
„KOPIJA”. Gadījumā, ja tiek konstatētas kādas neatbilstības, noteicošais būs oriģināls. 
Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu 
iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura 
rādītājam. 

1.12.4. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto nolikuma 1.12.1.punktā minētajā 
aploksnē.  

1.12.5. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai ir jābūt drukātām vai rakstītām ar 
neizdzēšamu tinti, skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.12.6.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.12.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu 
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. 

1.12.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu 
grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.12.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā 
papildus norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai 
personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.12.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.11.2.punktā noteiktos gadījumus, ir 
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
 
1.13. Cita informācija 

1.13.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, 
faksu, e-pastu. 

1.13.2. Ieinteresētais pretendents var uzdot jautājumus par iepirkuma procedūru, iesniedzot 
tos rakstiskā vai elektroniskā formā (saņemot par to apstiprinājumu). Ja no ieinteresētā 
pretendenta ir saņemts jautājums par Nolikumu, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto 
jautājumu (nenorādot iesniedzēju) piecu dienu laikā nosūta visiem ieinteresētajiem 
pretendentiem, kuri no Pasūtītāja saņēmuši nolikumu, un pretendentiem, kuri jau iesnieguši 
piedāvājumus, vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā. Personām, kuras saņem 



 

 

nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par 
uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm. 

1.13.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos 
noteikumus. 
 
 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
 
2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Pārtikas produktu piegāde Dagdas vidusskolai (1.pielikums). 
     CPV kods: 15000000-8. 
2.1.2.Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 

1. daļa. Cūkgaļa; 
2. daļa. Gaļas izstrādājumi; 
3. daļa. Piens un piena produkti; 
4. daļa. Maize un maizes izstrādājumi; 
5. daļa. Bakalejas preces; 
6. daļa. Zivju produkti; 
7. daļa. Pelmeņi, pankūkas un saldētie produkti; 
8. daļa. Augļi; 
9. daļa. Dārzeņi; 
10. daļa. Āboli; 
11. daļa. Kartupeļi; 

2.1.3. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. 
2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

 
 

3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
 
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko 
iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi un tie netiek novērsti 
10 darbadienu laikā. 

3.1.2. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu 
vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 
apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. 
 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
 
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta 
apņemšanos veikt pārtikas produktu piegādi Dagdas vidusskolai, saskaņā ar Nolikuma 
prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai 
personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. 

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas. 
 
4.2. Pretendentu atlases dokumenti 

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam 
pievienotajai formai (2.pielikums). 

4.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 
izdotas reģistrācijas apliecības kopija ja ir izsniegta, ja nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo 
informāciju publiskajās datubāzēs. 



 

 

4.2.3. Pretendentam ir jāiesniedz Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta 
pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecības kopija. 

4.2.4. Pretendentam ir jāiesniedz Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta 
pārtikas transportēšanas atļaujas kopiju. 
 
4.3. Tehniskais piedāvājums 

4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).  
4.4. Finanšu piedāvājums  

4.4.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks piegādāti tehniskajai 
specifikācijai atbilstoši produkti. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam 
pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).  

4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
 
 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLĒS KRITĒRIJI 
 
5.1. Vispārīgie noteikumi 

5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē 
pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar 
viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē. 

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un 
pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju. 
 
 
5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie 
piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā norādītajām prasībām. 

5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu 
tālāk neizskata. 
 
5.3. Pretendentu atlase 

5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. 
5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 
dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. 

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus 
nolikumā pieprasītos dokumentus. 

5.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 
izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas 
kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā 
piedāvājumu neizskata. 
 
5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 
5.4.2.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko 

piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai. 
5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists. 
5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, 

komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata. 
 
5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 



 

 

5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru 
piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko 
piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. 

5.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām. 
5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 
5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu 

labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 
ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

5.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā 
atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par 
iepirkuma procedūras uzvarētāju. 
 
 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS 
 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz 
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.  

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemto vērā piedāvājumā norādītās cenas. 
6.3. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt kopējo izpildāmo darbu apjomu. 
 
 

7. IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko 
iepirkumu likums”.  

7.2. Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums 
nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbībā. 

7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. 
Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē. 

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 

7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, 
bet ne mazāk kā 5 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

7.6. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot. 
 

 
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

8.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. 
8.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši 

Nolikuma 1.12.punktā minētajām prasībām. 
8.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 
8.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs 

piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija. 
8.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko 

cenu. 



 

 

8.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 
līgumu ar pasūtītāju. 

8.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu. 
 
 
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 
8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem. 
8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu. 
8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem 

pieņemšanas, paziņot to pretendentiem. 
 

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
9.1. Pretendenta tiesības: 

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. 
9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas 
saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un 
pārstāvja parakstu. 

 
9.2.Pretendenta pienākumi: 

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 
9.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 
9.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu 

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos 
termiņos. 

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 
 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                             I.Pauliņš



 

 

 

1.Pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1.Daļa. CŪKGAĻA 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Daudzums Mērvienība 

Cūkgaļa  

Kautķermeņa svars 70-80 
kg, svaiga, atdzesēta, ar 

markējumu. Uzturlīdzekļu 
ķīmiskais sastāvs: tauku 

daudzums uz 100g nedrīkst 
pārsniegt 27.8 % 

750 kg 

Kotlešu gaļa 
(cūkgaļa) 

Svaiga, atdzesēta 500 kg 

Karbonāde Svaiga, atdzesēta 250 kg 

 

2. Daļa. GAĻAS IZSTRĀDĀJUMI 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Vistas šķiņķis 
Svaigi, bez 

mugurkaula un stilba 
daļas 

Vakuuma 
iepakojums 5-15 

kg 
500 kg 

Desa vārīta-
doktora 

Bez asām piedevām, 
satur vismaz 70% 

gaļas, nesatur pārtikas 
piedevas, garšas 

pastiprinātājus (E620-
E650), augstākā 
labuma, svaiga 

1-3 kg dabīgā 
apvalkā 

100 kg 

Pusžāvēta desa -
salami 

Kūpināta, netrekna, 
satur vismaz 70% 

gaļas, svaiga. 

1 kg dabīgā 
apvalkā 

75 kg 

Žāvēta desa 
Svaiga, izgatavota no 
liellopa un cūkgaļas, 
satur vismaz 70 % 

1 kg dabīgā 
apvalkā 

50 kg 



 

 

gaļas, satur sāli mazāk 
kā 1.25g uz 100g, 

nesatur E- 620- 650 

Cūkgaļas rulete 
A/L, bez subproduktu 
piemaisījuma, svaiga. 

1-3 kg polimēra 
iesaiņojums 

50 kg 

 

3. Daļa. PIENS UN PIENA PRODUKTI 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Piens 

tauku saturs    
2% -2,5 % 

produktu garša 
tīra, krāsa balta 

vai viegli 
iedzeltena, 
konsistence 

viendabīga, bez 
tauku piciņām un 

olbaltumvielu 
pārslām. 

1 L plēves 
iepakojumā 

1500 L 

Skābais krējums 

Dabīgais, tauku 
saturs 20% , tīra 
pienskāba garša, 
ar svaigam 
krējumam 
raksturīgu tīru 
produkta smaržu. 
Konsistence 
viendabīga, 
mēreni bieza, 
nedaudz spīdīga, 
krāsa no baltas 
līdz krēmkrāsai.   

Realizācijas 
termiņš- ne 
mazāks par 5 
dienām no 
saņemšanas 

10 kg un 5 kg 
spaiņos, daļa no 
apjoma 500 g 

plēvē. 

200 kg 



 

 

brīža. 

Biezpiens 
vājpiena 

Tauku saturs 5%, 
garša un smarža 

pienskāba, 
konsistence 

mīksta, 
vienveidīga, 
krāsa balta. 

5 kg plēves 
iepakojumā 

750 kg 

Siers Krievijas, 
Holandes vai 
ekvivalents 

Tauku saturs 30-
40%,  

Realizācijas 
termiņš – ne 

mazāks par 15 
dienām no 

saņemšanas brīža 

0.5 kg plēves 
iepakojumā 

75 kg 

Biezpiena sieriņš 
( „Gārdumiņš”) 
vai ekvivalents 

Biezpiena masa 
viendabīga, 

mēreni blīva, 
saldena ar 

biezpiena masai 
raksturīgu tīru 

pienskābu garšu 
un aromātu. 

100 g vai 
ekvivalents 90 g  

1 gab 
500 gab 

Biezpiena sieriņš 

Biezpiena masa 
viendabīga, 

mēreni blīva, 
saldena ar 

biezpiena masai 
raksturīgu tīru 

pienskābu garšu 
un aromātu. 

46 g 1 gab 4500 gab 

Margarīns 

Produktu garša 
tīra, krāsa 
dzeltena ar 
sviestam 
raksturīgu garšu 
un smaržu. 
Konsistence 
viendabīga.( kas 
nesatur daļēji 
hidrogenētus 

200 g 
iepakojumā 

50 kg 



 

 

augu taukus) 

Jogurts 

2,5 % tauku 
saturs, receklis 
izjaukts visā 

masā, garša tīra, 
pienskāba, 
saldena ar 
pievienoto 

piedevu garšu un 
aromātu, ar 
augļu, ogu 

gabaliņiem, bez 
konservantiem. 

Spaiņos un 
plastmasas 

glāzes 125 g 
450 kg 

Saldais krējums 
Svara, tauku 
saturs 35 % 

 100 kg 

Kefīrs 

2,5% tauku 
saturs, pien-
skābe 
atspirdzinoša, 
skābpiena 
produktam 
raksturīga garša 
un smarža, krāsa 
balta vai viegli 
iedzeltena, 
konsistence 
viendabīga, 
mēreni bieza ar 
izjauktu recekli. 

 

1 L fasējumā un 
spaiņos 

750 L 

Sviests 

Saldkrējuma, 
tauku saturs 82,5 
% uz 100 g. 
Produktu garša 
tīra, krāsa 
dzeltena ar 
sviestam 
raksturīgu garšu 
un smaržu. 
Konsistence 

200 g 
iepakojumā 

 

50 kg 



 

 

viendabīga. 

 

 

4. Daļa MAIZE UN MAIZES IZSTRĀDĀJUMI 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Rupjmaize 

Svaiga, A/1 
rudzu miltu, 

griezta 
vienmērīgās 

šķēlēs, ar 
vienmērīgu 
porainību 

Polimēra 
iesaiņojumā, 

viena gab. svars 
0,6 kg 

750 kg 

Baltmaize 

Svaiga, A/l 
kviešu miltu, 
mīkstuma 
mitrums ne 
vairāk kā 45%, 
griezta 
vienmērīgās 
šķēlēs, ar 
vienmērīgu 
porainību, ar 
plānu 
nesadegušu 
garozu, klaipiņš 
ar rieviņām. 

 

Polimēra 
iesaiņojumā, 

viena gab. svars 
0,37 kg 

750 kg 

Rīvmaize 

A/l, irdena, 
sausa, 

iepakojumā bez 
gružu 

piejaukuma, 
kaitēkļu invāzija 
nav pieļaujama.  

 

0,5-1 kg 
iepakojumā 

 
50 kg 

Smalkmaizītes 
Svaigas, nesatur 

sintētiskas 
krāsvielas, 

iepakojumā 1000 gab 



 

 

ģenētiski 
modificētus 
organismus, 

daļēji 
hidrogenētos 
augu taukus. 

Kliņģeri 

Svaigi, A/l 
kviešu milti, 

mīkstuma 
mitrums ne 

vairāk kā 45%, 
bez augu 

taukiem, ar 
rozīnēm, 

aprikozēm, 
augļiem. 

iepakojumā 75 kg 

 

5.Daļa BAKALEJAS PRECES 

  

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Eļļa, rafinēta 
rapšu vai 

saulespuķu 

Dzidra, bez 
nosēdumiem, bez 
augu tauku satura 

1 L un 5 L 
pudelēs 

200 L 

Milti kviešu 

A/l, no veseliem 
graudiem, miltiem 

jābūt bez 
nepiederošām 

smaržām. Smarža 
raksturīga svaigiem 
graudu produktiem, 

krāsa balta vai 
zilganu toni, irdeni, 

birstoši, sausi, 
lipekļa saturs ne 
mazāk kā 25%, 

mitrums ne vairāk 
kā 15%, kaitēkļu 

invāzija nav 

2 un 25 kg 
iepakojumā 

38 kg 



 

 

pieļaujama. 

Makaroni 

A/l, bez 
nepiederošām 
smaržām, sausi. 
Kaitēkļu invāzija 
nav pieļaujama. 

 

0.5 ,5 un 10 kg 
plēves 

iepakojumā 
375 kg 

Manna 

A/l, no kviešu 
graudiem, bez 
nepiederošām 

smaržām, smarža 
raksturīga svaigiem 
graudu produktiem, 
krāsa balta, irdena, 
kaitēkļu invāzija 
nav pieļaujama. 
Birstoši, sausi. 

1 un 5 kg plēves 
iepakojumā 

125 kg 

Miežu putraimi 

A/l, no veseliem 
graudiem, krāsa 

raksturīga attiecīgās 
krāsas graudu 

putraimiem, bez 
nepiederošām 

smaržām, smarža 
raksturīga svaigiem 
graudu produktiem, 

bez gružu 
piemaisījuma, 
birstoši, sausi, 

veselo kodoliņu 
saturs ne mazāk kā 

99%, vienāda 
lieluma, kaitēkļu 

invāzija nav 
pieļaujama. 

1 un 10 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
50 kg 

Rīsi 

A/l, bez 
nepiederošām 

smaržām, krāsa 
balta, bez gružu 
piemaisījuma, 
sausi, irdeni, 

1 un 10 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
650 kg 



 

 

birstoši, vienāda 
lieluma. Kaitēkļu 

invāzija nav 
pieļaujama. 

Zirņi 

Kaltēti, sausi, 
dzeltenā krāsā, 

šķelti, bez gružu 
piejaukuma. 

Kaitēkļu invāzija 
nav pieļaujama. 

1 un 10 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
50 kg 

Griķi 

A/l, bez 
nepiederošām 
smaržām. Smarža 
raksturīga svaigiem  

graudu produktiem, 
bez gružu 
piemaisījuma. 
Kaitēkļu invāzija 
nav pieļaujama. 

 

1 un 10 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
650 kg 

Pupiņas 

Kaltētas, mazas, 
baltā krāsā, sausas, 

bez gružu 
piejaukuma. 

Kaitēkļu invāzija 
nav pieļaujama. 

1 un 5 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
50 kg 

Grūbas 

Tīri, kaltēti, sausi , 
bez gružu 

piemaisījuma. 
Kaitēkļu invāzija 
nav pieļaujama. 

1 un 10 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
50 kg 

Auzu pārslas 

A/l sausas, 
birstošas, mitrums 
ne vairāk kā 15%, 
smarža raksturīga 
svaigiem graudu 

produktiem, irdeni, 
kaitēkļu invāzija 

nav pieļaujama, bez 

0.5 , 1 un 10 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
50 kg 



 

 

piemaisījumiem. 

Cukurs 

Baltā krāsā, bez 
gružu 

piemaisījumiem, 
sauss, irdens, 

birstošs 

1 kg vai 50 kg 

polimēra vai 
papīra 

iepakojumā 

500 kg 

Sāls 

Vārāmā, rupjā 
maluma, bez gružu 
piemaisījumiem, 

baltā krāsā, irdena. 

1 kg polimēra 
vai papīra  

iepakojumā 
100 kg 

Tēja 

Sveramā, 100% 
melnā lielu lapu 

tēja. Lapas sausas, 
irdenas, bez gružu 

piejaukuma. 

100 g 
iepakojumā 

15 kg 

Kafijas dzēriens 

Ātri sķīstošs, sastāv 
no graudzētu miežu 

maisījuma, 
cigoriņiem, 
rudziem un 

cukurbietēm. 

100 g 
iepakojumā 

5 kg 

Kakao pulveris 

Sauss, irdens, 
birstošs, bez 
cukura. 

 

100 g vai 1 kg 
iepakojumā 

5 kg 

Ievārījums 

Dažādu veidu, bez 
ģenētiski 

modificētiem 
organismiem 

12 kg spaiņos 
un 500 g. 400 g. 

burkās 
200 kg 

Sīrups augļu- 
ogu 

 10 kg vai 1 kg 200 kg 

Vaniļas cukurs 
Baltā krāsā, sauss, 

ar raksturīgu 
smaržu, irdens. 

100 g vai 20 g 
polimēra 

iesaiņojumā 
3 kg 

Rozīnes 
Saldas, nebojātas, 

bez 
piemaisījumiem, 

12.5 kg vai 1 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
50 kg 



 

 

bez kauliņiem. 

Žāvēti augļi 
Saldi, nebojāti, bez 
piemaisījumiem, 
bez kauliņiem. 

10 kg vai 1 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
50 kg 

Bietes marinētas 

Tīras, bez 
mehāniskiem 

bojājumiem, rīvētas 
ar maigu marinādi 

un ķimenēm, 
nesatur daudz sāls. 

0.5 l stikla 
burkās 

75 kg 

Gurķi marinēti 

Tīri, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem,  

maigu, dzidru 
marinādi,nesagriesti 

0.9 , 1.7, 3 l 
stikla burkās 

175 kg 

Skābenes 
konservētas 

Skābeņu lapas tīras, 
bez kātiem, 
vienmērīgi 

sasmalcinātas, 
nesatur daudz sāls, 

bez duļķēm. 

0.69 kg stikla 
burkās 

75 kg 

Tomātu mērce Klasiskā vai pasta 
0.5 kg stikla 
burkās (pasta 

0.400 kg) 
50 kg 

Citronskābe 

Baltā krāsā, bez 
gružu 

piemaisījumiem, 
sauss, irdens, 

birstošs. 

100 g vai 30 g 
polimēra 

iesaiņojumā 
3 kg 

Garšviela 
universālā 

 Nesatur garšas 
pastiprinātājus       
(E 620- E 650) 

0.200-1 kg 
polimēra 

iesaiņojumā 
20 kg 

Katupeļu ciete  

Sausa, birstoša, bez 
gružu 

piemaisījumiem. 
Invāzija nav 
pieļaujama. 

500 g vai 400 g 
polimēra 

iesaiņojumā 
70 kg 

Raugs Pārtikas, svaigs, 100  g 7 kg 



 

 

bez pelējuma, ar 
raugam raksturīgu 

smaržu. 

iepakojums 

Galda etiķis 9 %  
1 l plastmasa 

pudelēs 
8 L 

Želatīns  
100 g 

iepakojums 
10 kg 

Pipari Melnie,malti 
0.013 kg un 1 
kg iepakojums 

3 kg 

Lauru lapas 

Sausas, kaltētas, 
bez 

piemaisījumiem, 
lapas veselas, 
nesabirzušas. 

40 g un 15 g 
iepakojums 

3 kg 

Sulas dažādas 

(augļu un ogu) 

Dabīgās sulas, 
koncentrāti. 

100%, saldskāba, 
nedzidrināta, 
termiski apstrādāta. 

Stikla burkās 3 
L vai tetrapakā 

1 L 
250 L 

Olas 

Vistu olas, A šķira, 
kat. L, svars 63-73 
g. 

 

Kaste 10 vai 30 
gab 

2500 gab 

Garšvielas 
zivīm 

Sausi, smaržīgi, bez 
gružu 
piemaisījumiem, 
smalki malti irdens, 
sauss, ar kaltētiem 
dārzeņu 
gabaliņiem, 
birstošs. Kaitēkļu 
invāzija nav 
pieļaujama. Nesatur 
garšas 
pastiprinātājus 
E620-E650 

 

Polimēra 
iesaiņojumā 15 

g 
150 gab 



 

 

Vistas 
garšvielas 

Sausi, smaržīgi, bez 
gružu 
piemaisījumiem, 
smalki malti irdens, 
sauss, ar kaltētiem 
dārzeņu 
gabaliņiem, 
birstošs. Kaitēkļu 
invāzija nav 
pieļaujama. Nesatur 
garšas 
pastiprinātājus 
E620-E650 

 

Polimēra 
iesaiņojumā 15 

g 
150 gab 

Šašliku 
garšvielas 

Sausi, smaržīgi, bez 
gružu 
piemaisījumiem, 
smalki malti irdens, 
sauss, ar kaltētiem 
dārzeņu 
gabaliņiem, 
birstošs. Kaitēkļu 
invāzija nav 
pieļaujama. Nesatur 
garšas 
pastiprinātājus 
E620-E650 

 

Polimēra 
iesaiņojumā 15 

g 
200 gab 

Sausais raugs Sausi, birstoši 
Polimēra 

iesaiņojumā 15 
g 

50 gab 

Hellogs vai 
ekvivalents 

Saldas, šokolādes 500 g 50 kg 

Kukurūzu 
nūjiņas 

Bez augu tauku 
satura 

130 g 25 kg 

Šokolādes 
krēms “Nussa” 
vai ekvivalents 

 
400 g stikla 

burkās 
25 kg 



 

 

Iebiezināts 
piens ar cukuru 

 
400 g metāla 

bundžās 
50 kg 

Šokolāde 

Ne mazāk kā 50% 
kakao, bez 

konservantiem, bez 
E-piedevām. 

 

50 g iepakojumā 150 gab 

Cepumi 

Saldie cepumi, 
sveramie. 
Nesalūzuši, viegli 
kožami, 1 gab. 5-6 
cm, svars 9-12 gr. 

Sastāvā nav daļēji 
hidrogenēti augu 

tauku 

Kastēs 5 kg 100 kg 

Vafeles 

Veselas, trauslas, 
kantainas, 1 gab. 
svars 15-20 gr. 

Sastāvā nav daļēji 
hidrogenēti augu 

tauku 

Kastēs 5 kg 100 kg 

 

 

6.Daļa. ZIVJU PRODUKTI  

 

Preces 
nosaukums 

Apraksts  Fasējums Daudzums Mērvienība 

Jūras zivis, 
Heka, 

pangasiusa fileja 
vai liemenis  

Bez dzeltenas 
krāsas un ledus 
daļām 
iepakojumā, 
Svaigi saldētas 
zivju filejas, 
nesatur toksīnus.  
Bez ādas. Pēc 
defrostācijas 
zudumi ne vairāk 
ka 10%-20% 

Ar etiķete ar 

200-400 grami, 
vēlamais 

iepakojums - 
kastes  15 - 20 

kg. 

500 kg 



 

 

realizācijas 
datumu un 

glabāšanas To 

Siļķu fileja eļļā 

Mazsālītas siļķu 
filejas bez asām 
piedevām, maiga 
marināde 
augstākā labuma 
,15-17 cm 

Ar etiķete ar 
realizācijas 
datumu un 

glabāšanas To 

2-4 kg 
plastmasas 

spainī 
250 kg 

 

7.Daļa. SALDĒTIE PRODUKTI 

 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Cūku aknas 

Etiķete ar 
realizācijas 
datumu un 

glabāšanas To 

5-10 kg kastēs 100 kg 

Pankūkas (visu 
veidu) 

Etiķete ar 
realizācijas 
datumu un 

glabāšanas To 

2 kg polimēra 
iesaiņojums 

500 kg 

 

8.Daļa. AUGĻI 

 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Apelsīni 

Svaigi, saldi, 
gatavi tūlītējai 

lietošanai svaigā 
veidā, sulīgi, bez 

Kastes 500 kg 



 

 

bojājumiem. 

Banāni 

Svaigi, dzeltenā 
krāsā, bez 
pleķiem un 
bojājumu 

pazīmēm. Visu 
sezonu 

Kastes 500 kg 

Mandarīni 

Saldi, gatavi 
tūlītējai 

lietošanai svaigā 
veidā, sulīgi, bez 

bojājumiem. 
Ziemas sezona 

Kastes 250 kg 

Bumbieri 

Svaigi, sverami. 
Saldi, gatavi 

tūlītējai 
lietošanai svaigā 
veidā, sulīgi, bez 

bojājumiem. 
Visu sezonu 

Kastes 500 kg 

Citroni 

Svaigi, plānu 
miziņu, bez 
bojājumiem, 

sulīgi, lietošanai 
svaigā veidā. 

Kastes 150 kg 

Kivi 

Saldi, gatavi 
tūlītējai 

lietošanai svaigā 
veidā, sulīgi, bez 

bojājumiem. 
Visu periodu 

Kastes 150 kg 

 

9.Daļa. DĀRZEŅI 

 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Svaigi tomāti Veseli, svaigi, 
nepārauguši, bez 

kastes 275 kg 



 

 

bojājumiem. 
Vienas 

botāniskās 
šķirnes. Sulīgi, ar 

šķirnei 
raksturīgu garšu. 

Krāsojums 
vienmērīgs, 

sulīgi. 
Vienmērīga 
mīkstuma 

konsistence. 
Diametrs 7-12 

Svaigi gurķi 

Vienas 
botāniskās 

šķirnes, svaigi, 
tīri, plānu 
miziņu, 

vienmērīgas 
mīkstuma 

konsistences, 
sulīgi, saldeni ar 

izteiktu 
svaiguma garšu. 
Bez bojājumiem. 

Ar šķirnei 
raksturīgu krāsu. 

Kastes 300 kg 

Svaigi kāposti 

Kāpostu galviņas 
svaigas, stingras, 

nepāraugušas, 
lapas cieši 

piekļautas. Krāsa 
bāli zaļgana, 

pieņem šķirnes 
kuras nav sīvas. 

Diametrs 15 – 25 
cm. Visu sezonu 

Maisos 500 kg 

Ķiploki 

Ķiploku galviņa 
stingra, 

nogatavojusies, 
vesela, sausa. 

Krāsa raksturīga 

Kastes 25 kg 



 

 

vienai botāniskai 
šķirnei, labi 

apžāvētas sausas 
zvīņas. Diametrs 

3 -5 cm. Visu 
periodu 

Galda bietes 

Sausas, tīras, 
nebojātas, vienas 

botāniskās 
šķirnes, ar 

šķirnei 
raksturīgu krāšu 

un formu. 
Sulīgas tumši 

sarkanas-
pārgriežot 
krāsojums 

vienmērīgs. 7 -
12 cm diametrā. 

Zemes 
piesārņojums, ne 

vairāk kā 1% 
Visu sezonu 

Kastes 500 kg 

Burkāni 

Veseli, svaigi, 
nebojāti, sausi, 

tīri, neplaisājuši, 
vienas 

botāniskās 
šķirnes, ar 

šķirnei 
raksturīgu formu 
un krāsu. Sulīgi, 
izteikti oranžā 

krāsā. Burkāni ir 
gareni, sulīgi ar 

nelielām 
serdītēm, 

diametrs 3 -4 cm, 
garums 15 – 20 

cm ar 
noapaļotiem 

galiem. Zemes 
piemaisījums ne 

1x40 kg 500 kg 



 

 

vairāk kā 1% 

Sīpoli 

Sīpolu galviņa 
stingra, 

nogatavojusies, 
vesela, sausa. 

Forma un krāsa 
raksturīga vienai 

botāniskai 
šķirnei, labi 

apžāvētas, sausas 
zvīņ-lapas, 

izžāvēta loku 
daļa kas 

nepārsniedz 2-5 
cm no sīpola. 
Diametrs 5 –7 

cm. 

Maisos 10-40 kg 500 kg 

Kāposti skābēti 

Skābēti no šī 
gada ražas, ar 
burkāniem un 

ķimenēm, maigu 
marinādi Bez 
mehāniskiem 

bojājumiem, bez 
etiķa, nesatur 

daudz sāls.Balti, 
bez rūgtuma. 

9-10 kg 
plastmasa 
spaiņos 

175 kg 

Dilles 

Svaigas, tīras, 
vienas 

botāniskās 
šķirnes, ar 

šķirnei 
raksturīgu krāsu 

un smaržu, 
nepāraugušas, 

tūlītējai 
lietošanai svaigā 

veidā.  

Kastes 25 kg 

Sīpolu loki 
Svaigi, 

nepārauguši, 
sausi, tumši zaļā 

Kastes 15 kg 



 

 

krāsā, bez 
bojājumiem 

kātiņu apakšējā 
daļā, lietošanai 
svaigā veidā. 

 

10.Daļa. ĀBOLI 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Āboli 

Svaigi, saldi un 
saldskābi, bez vītuma 
pazīmēm, tehniskiem 

bojājumiem un 
puvumiem. 

Kastes 500 kg 

 

11.Daļa.KARTUPEĻI 

Preces 
nosaukums 

Apraksts Fasējums Daudzums Mērvienība 

Kartupeļi 

Veseli, svaigi, 
nebojāti, tīri, 

neplaisājuši, vienas 
botāniskās šķirnes, ar 

šķirnei raksturīgu 
formu un krāsu, bez 
asniem, bez tukšiem 
vidiem. Kartupeļu 
diametrs 7-10 cm. 

Zemes piemaisījums 
ne vairāk kā 1% 

Maisos 1 x 40 kg 5000 kg 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.pielikums 
  

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 
 

1. Nosaukums: 

2. Adrese: 

3. Kontaktpersona: 

4. Telefons: 

5. Fakss: 

6. E-pasts:  

7. Reģistrācijas vieta: 

8. Reģistrācijas gads: 

9. Nodarbināto skaits: 

10. Darbības sfēra (īss apraksts):  

11. Finanšu rekvizīti: 

 

Bankas nosaukums:   

Bankas adrese (tai skaitā 
pilsēta, valsts, pasta indekss) 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
3.pielikums 

 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

„Pārtikas produktu piegāde Dagdas vidusskolai” 
 
_____________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā saskaņā ar iepirkuma procedūras 
nolikuma prasībām veikt pārtikas produktu piegādi: 
 

1. piedāvājuma cena kopā (ar PVN) - ________________ (summa vārdiem) t.sk.: 
 

 
Nr. Prece 

Cena 
bez PVN 
( EUR) 

Cena ar 
PVN 

( EUR) 
1.daļa Cūkgaļa;   
2.daļa Gaļas izstrādājumi;   
3.daļa Piens un piena produkti;   
4.daļa Maize un maizes izstrādājumi;   
5.daļa Bakalejas preces;   
6.daļa Zivju produkti;   
7.daļa Pelmeņi, pankūkas un saldētie produkti;   
8.daļa Augļi;   
9.daļa  Dārzeņi;   

10.daļa Āboli;   
11.daļa Kartupeļi;   

 
 

2. līguma darbības termiņš: ___________________ ( 31.12.2014.); 
 
 
Vieta, datums 
 
    Pilnvarotās personas  

    amata nosaukums                     _______________      /paraksta atšifrējums/ 

                                                                          paraksts 

 
 
 

 


