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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 novada pašvaldības iestādēm” 
nolikuma prasībām. 

1.2. Nolikums būs pieejams, sākot ar 2014.gada 13.novembri. 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 09.decembra plkst.14.00. 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 2014/48 
 
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 līgumu publicēts Iepirkumu portālā www.iub.gov.lv 
     2014.gada 13.novembrī. 
 

1.9. Līguma izpildes vietas: 
� Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, LV-5680; 
� Andrupene, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, LV-5687; 
� Skolas iela 3, Andrupene, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, LV-5687; 
� Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, LV-5696; 
� Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads, LV5676; 
� Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; 
� Mičurina iela 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; 
� Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, LV-5692; 
� Saules iela 15, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, LV-5680; 
� Alejas  iela 15a,  Dagda, Dagdas novads, LV-5674; 
� Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695. 

 

1.10. Līguma izpildes laiks 
      Līdz 2015.gada 31.augustam. 



 

 

 
1.11. Piedāvājuma iesniegšanas, datums, laiks un kārtība 

     1.11.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 09.decembra, plkst. 14.00, 
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 

novada pašvaldības iestādēm”, identifikācijas Nr. DNP 2014/48. Neatvērt līdz 
2014.gada 09.decembra plkst.14.00. 

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 novada pašvaldības 
iestādēm (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; 
12. 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 iepirkumā (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
(PIL) 39.1pantu)  
3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības 
izpildīt pasūtījumu un slēgt līgumu. 

3.1.2.Pretendentam (tajā skaitā katram personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir 
personālsabiedrība) ir jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem: 

3.1.2.1.pretendents vai persona, kura ir kandidāta valdes vai padomes loceklis vai 
prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas 
saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no dienas, kad tas kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams, ir pagājuši trīs gadi, skaitot no piedāvājuma 
iesniegšanas dienas, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem 
nodarījumiem: 

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 
neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, 



 

 

-  krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

-  izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, 

-  terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 

3.1.2.2.pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams un no dienas, kad tas 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir pagājuši trīs gadi, skaitot no piedāvājuma 
iesniegšanas dienas, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai 
vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu 
teritorijā uzturas nelikumīgi; 

3.1.2.3.pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no dienas, kad tas 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir pagājuši 12 mēneši, skaitot no 
piedāvājuma iesniegšanas dienas, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā 
personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos 
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 
darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

3.1.2.4.pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no dienas, kad tas 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir pagājuši 12 mēneši, skaitot no 
piedāvājuma iesniegšanas dienas, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par 
sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda 
vai naudas sodu samazinājusi; 

3.1.2.5.nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai 
pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 
bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;  

3.2.2.6.pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav 
Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem  

3.2.1. 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 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 novada pašvaldības iestādēm, 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 (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. 

4.2.5. Pretendents, kurš ieguvis bioloģiskās lauksaimniecības statusu piedāvājumā pievieno 
kontroles institūcijas izsniegtā sertifikāta kopiju (Prasība attiecas uz Pretendentu, kurš piesakās 
uz iepirkuma priekšmeta 10., 11. un 12. daļu). 
 
4.3. Tehniskais piedāvājums 
      4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Nav 
pieļaujams pasūtītāja norādītā apjoma, mērvienības vai jebkura cita rādījuma patvaļīgs 
grozījums vai kādas piedāvātās pozīcijas ailes neaizpildīšana. 
      4.3.2.Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo un tajā jāietver visas piegādes izmaksas 
un visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas. 

 

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, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas. 
6.3. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt kopējo preču 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 
 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība 
Kautsvars, 

kg 
Izcelsmes 

valsts 
Produkta 
ražotājs 

Cūkgaļa  

Kautķermeņa svars 70-80 
kg, svaiga, atdzesēta, ar 
marķējumu. Uzturlīdzekļu 
ķīmiskais sastāvs: tauku 
daudzums uz 100g 
nedrīkst pārsniegt 27.8%. 

kg 6266 

  

 
* Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 
 
 

2. Daļa. GAĻAS IZSTRĀDĀJUMI 
 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība  kg 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Desa vārīta - doktora 

Svaiga, satur vismaz 70% 
gaļas, nesatur garšas 

pastiprinātājus (E620-E650) 
un krāsvielas, nesatur 

mehāniski atdalītu gaļu, 
satur sāli mazāk par 1.25g uz 

100g gaļas produkta 

kg 559 

  

Pusžāvēta desa - 
salami 

Svaiga, satur vismaz 70% 
gaļas, nesatur garšas 

pastiprinātājus (E620-E650) 
un krāsvielas, nesatur 

mehāniski atdalītu gaļu, 
satur sāli mazāk par 1.25g uz 

100g gaļas produkta 

kg 426 

  

Žāvēta desa 

Svaiga, satur vismaz 70% 
gaļas, nesatur garšas 

pastiprinātājus (E620-E650) 
un krāsvielas, nesatur 

kg 117 

  



 

 

mehāniski atdalītu gaļu, 
satur sāli mazāk par 1.25g uz 

100g gaļas produkta 

Cūkgaļas sardeles 

Svaiga, satur vismaz 70% 
gaļas, nesatur garšas 

pastiprinātājus (E620-E650) 
un krāsvielas, nesatur 

mehāniski atdalītu gaļu, 
satur sāli mazāk par 1.25g uz 

100g gaļas produkta 

kg 722 

  

Cīsiņi 

Svaiga, satur vismaz 70% 
gaļas, nesatur garšas 

pastiprinātājus (E620-E650) 
un krāsvielas, nesatur 

mehāniski atdalītu gaļu, 
satur sāli mazāk par 1.25g uz 

100g gaļas produkta 

kg 729 

  

Cūkgaļas rulete 

Svaiga, nesatur pārtikas 
piedevas – garšas 

pastiprinātājus (E620-E650) 
un krāsvielas 

kg 367 

  

Žāvētā gaļa Svaiga kg 104   

Aknu pastēte 250 g fasējums gab. 17   

Vistas šķiņķis 
kūpināts 

Svaigi, bez mugurkaula un 
stilba daļas 

kg 600 
  

Vistas šķiņķis  
Svaigi, bez mugurkaula un 

stilba daļas 
kg 2421 

  

Vistas fileja Saldēta, fasējums 5 kg kg 247   

Cūkas galvas un 
subprodukti  

Svaiga, atdzesēta 
kg 67 

  

Karbonāde Svaiga, atdzesēta kg 578   

Kotlešu gaļa 
(cūkgaļa) 

Svaiga, atdzesēta 
kg 2022 

  

Cūkgaļas ragū Svaiga, atdzesēta kg 389   

 



 

 

*Piegāde 
• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 

 
 

3. Daļa. PIENS UN PIENA PRODUKTI 

Nosaukums Apraksts Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Piens   2% - 2,5%, pakots plēvē, 1 l l 18425   

Piena un augu tauku 
maisījums 

Tauku saturs 60-72%.Fasēts 
0.200 kg. Krāsa balta līdz 

viegli dzeltenai. Nedrīkst būt 
pelējumam. Realizācijas 

termiņš – ne mazāks par 15 
dienām no saņemšanas brīža. 

kg 353 

  

Skābais  krējums 

Tauku saturs 20%,fasēts 10kg 
un 5kg spaiņos, daļa no 

apjoma 400 - 500 g plēvē. 
Realizācijas termiņš – ne 
mazāks par 5 dienām no 

saņemšanas brīža. 

kg 1746 

  

Kefīrs  

Tauku saturs 2.5%.1 litra  
iepakojums, realizācijas 

termiņš – ne mazāks par 3 
dienām no saņemšanas brīža. 

kg 4327 

  

Biezpiens vājpiena 

Tauku saturs 5%, daļa apjoma 
ar tauku saturu 0,05%, fasēts 

0.180 kg. Realizācijas 
termiņš- ne mazāks par 3 

dienām no saņemšanas brīža 

kg 790 

  

Biezpiens vājpiena 

Tauku saturs 5%, fasēts 5kg. 
Realizācijas termiņš- ne 
mazāks par 3 dienām no 

saņemšanas brīža. 

kg 1256 

  

Siera izstrādājumi 
Krievijas, Holandes, 

vai ekvivalents 

Tauku saturs 50%,fasēts  
0.5.kg.Realizācijas termiņš – 
ne mazāks par 15 dienām no 

saņemšanas brīža 

kg 13 

  

Siers Krievijas, 
Holandes, Čedaras 

Tauku saturs 30-40%,fasēts  
0.5.kg.Realizācijas termiņš – 

kg 628   



 

 

vai ekvivalents ne mazāks par 15 dienām no 
saņemšanas brīža 

Biezpiena sieriņš  
Fas.0.1 kg Gardumiņš  vai 

ekvivalents 90gr. 
gab. 4256 

  

Biezpiena sieriņš 46 g fasējums gab. 5622   

Biezpiena sieriņš 45g fasējums gab. 1668   

Sviests 200 g fasējums kg 1394   

Jogurts 200 g, 400 g fasējums kg 933   

Jogurts 100g fasējums gab. 4111   

Jogurts 

Tauku saturs 2,5 %, receklis 
izjaukts visā masā, garša 
tīra pienskāba, saldena ar 

pievienoto piedevu garšu un 
aromātu, ar augļu, ogu 

gabaliņiem, bez 
konservantiem. 500 g 

fasējums 

  

kg 222 

  

Margarīns 500 g fasējums kg 406   

Jogurts Spaiņos  kg 561   

Saldais krējums Svara, tauku saturs 35% kg 115   

Kausētais siers Svara kg 44   

 

*Piegāde 
• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 

 
4. Daļa. MAIZE UN MAIZES IZSTRĀDĀJUMI 

 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Rupjmaize Svaiga kg 9282   



 

 

Baltmaize Svaiga kg 7505   

Smalkmaizītes 

Svaigas, nesatur sintētiskas 
krāsvielas, ģenētiski 
modificētus organismus, daļēji 
hidrogenētos augu taukus 

gab. 11774 

  

Kliņģeri 

Svaigi, nesatur sintētiskas 
krāsvielas, ģenētiski 

modificētus organismus, daļēji 
hidrogenētos augu taukus 

kg 173 

  

Rīvmaize 1 kg fasējums kg 199   

Prjaniki 

Svaigi, nesatur sintētiskas 
krāsvielas, ģenētiski 

modificētus organismus, daļēji 
hidrogenētos augu taukus 

kg 67 

  

Barankas 

Svaigi, nesatur sintētiskas 
krāsvielas, ģenētiski 

modificētus organismus, daļēji 
hidrogenētos augu taukus 

kg 27 

  

 
* Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 

 
 

5. Daļa. BAKALEJAS PRECES 

Nosaukums Apraksts Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Eļļa, rafinēta rapšu 
vai saulespuķu 

Fasēts 1 l un 5 l, bez 
hidrogenizēto augu tauku satura 

l 2038 
  

Cepumi 

Fasēti 4.0 kg Cepums ne 
mazāks par 4x6 cm, dažādi, 
nevar būt sadrupuši. 

Nesatur sintētiskas krāsvielas, 
ģenētiski modificētus 
organismus, daļēji hidrogenētos 
augu taukus 

kg 1210 

  

Vafeles 
Fasētas 3.5 kg. nebojātas., 
nesadrupušas. 

Nesatur sintētiskas krāsvielas, 

kg 465 
  



 

 

ģenētiski modificētus 
organismus, daļēji hidrogenētos 
augu taukus 

Milti Kviešu, a/l, fasēti 2 un 25 kg. kg 1728   

Makaroni 
A/l, fasēti 0.5, 5 un10 kg, 

plēves iepakojumā. 
kg 2198 

  

Manna 
A/L, Fasēta 1 un 5 kg, plēves 

iepakojumā. 
kg 790 

  

Miežu putraimi 
Fasēti 1 un 10 kg plēves 

iepakojumā. 
kg 428 

  

Rīsi 
Gar graudu. tīri, fasēti 1 un 10 

kg plēves iepakojumā 
kg 1729 

  

Zirņi 
Dzelteni, šķeltie. Fasēti 1 un 10 

kg plēves iepakojumā. 
kg 412 

  

Griķi 
Fasēti 1 un 10 kg plēves 

iepakojumā. 
kg 1074 

  

Pupiņas 
Fasētas1 un 5kg.Tīras,bez  

bojājumiem, sausas 
kg 324 

  

Grūbas 
A/l, tīras, fasētas, 1 un 10 kg, 

plēves iepakojumā 
kg 237 

  

Prosa 
Fasēta 1, 10  un 0.5 kg  plēves 

iepakojumā. Tīra, bez 
piemaisījuma 

kg 308 
  

Auzu pārslas 

Fasētas  0,5, 1 un 10 kg plēves 
iepakojumā. Tīri bez 

piemaisījuma. Daļa apjoma - 
ātri vārāmās auzu pārslas. 

kg 591 

  

Četru graudu pārslas  
Fasēta 1, 10  un 0.5 kg plēves 

iepakojumā. 
kg 40 

  

Piecu graudu pārslas 1 un 0.5 kg fasējums kg 7   

Cukurs 1 kg fasējums  vai svara 50kg kg 4276   

Medus 500gr gab 39   

Garšviela zivīm 15gr gab 121   

Sāls Fasēta 1.0 kg. Sālim jābūt 
sausam, birstošam, bez lieliem 

kg 933   



 

 

gabaliem. 

Tēja Fasēta 1.0 kg. Melnā. kg 94   

Kafijas dzēriens 

Fasēts 0.1kg pac., ātri šķīstošs, 
sastāv no grauzdētu miežu 

maisījuma, cigoriņiem, 
rudziem, cukurbietēm. 

kg 177 

  

Kafijas dzēriens 
šķīstošais 

Fasēts 0.1kg pac., ātri šķīstoša 
kafija 

kg 127 
  

Šķīstošā kafija  kg 13   

Kakao pulveris Fasēts 1.0 kg vai 100gr kg 25   

Ievārījums 
Fasēts 12.0 kg spaiņos un 500g, 
400 g burkās t.sk. ievārījums ar 

mazcukura sastāvu 
kg 354 

  

Sīrups augļu - ogu Fasēts 10 kg vai 1,0 kg kg 106   

Vaniļas cukurs Fasēts 0.1 kg, 20gr kg 40   

Konfektes (Banānu,) 
marmelādes vai 

ekvivalenti, 
šokolādes, vafeļu 

3kg, 2kg 

Nesatur hidrogenētus augu 
taukus 

kg 665 

  

Karameles. Frutis vai 
ekvivalents 

3,0 kg, 2,0 kg 

Nesatur hidrogenētus augu 
taukus 

kg 363 

  

Konfektes 
(diabētiskās) 

 
kg 33 

  

Rozīnes 
Fasētas 12.5 kg vai 1 kg, bez 

kauliņiem 
l 347 

  

Žāvēti augļi 
Fasētas 10.0 kg vai 1 kg, bez 

kauliņiem 
kg 326 

  

Bietes marinētas Fasētas 0.5 l stikla burkās. kg 163   

Gurķi marinēti 
Fasēti, 0.9, 1.7, 3 l stikla 
burkās. Dzidra marināde. 

Nesagriezti 
kg 1317 

  

Zaļie zirnīši 
Fasēti 0.69 kg stikla burkās. 

Šķidrums dzidrs, bez duļķēm. 
kg 667 

  



 

 

Kukurūza konservēta Fasēta 0.4 kg skārda bundžās kg 112   

Skābenes konservētas 
Fasētas 0.69 kg stikla burkās. 
Šķidrums dzidrs bez duļķēm. 

kg 420 
  

Tomātu mērce 

Fasēta 0.5 kg. 

Klasiskā. 

vai pasta 400 gr 

kg 795 

  

Citronskābe Fasēta 0.1 kg, 30gr kg 69   

Vistas garšviela 15 gr gab 89   

Šašliku garšviela 15 gr gab. 161   

Garšviela universāla 
t.sk. garšviela bez 

sāls. 

Fasēta 1 kg 

Nesatur garšas 
pastiprinātājus(E620-E650) 

kg 33 

  

Kartupeļu ciete ražota 
Latvijā 

Fasēta 0.5 kg 

vai 400gr 
kg 121 

  

Dzeramā soda Fasēta 0.5 kg kg 31   

Raugs Sausais, fasēts 0.011 kg kg 26   

Raugs Svaigais, 0,1 kg fasējumā kg 23   

Majonēze Fasēts 0,5 un 1.0 kg kg 377   

Galda etiķis 9% Fasēts 1.0 litr. plast. pudelēs l 43   

Želatīns Fasēts 0.1 kg iepakojums. kg 4   

Pipari 
Fasēti  0,013 un 1.0 kg..Melnie, 

malti, 15 gr 
kg 70 

  

Lauru lapas Fasētas 0.04 kg, 15 gr kg 20   

Hellogs Saldas, šokolādes 500gr kg 177   

Kukurūzas putraimi 1,0kg kg 70   

Kukurūzu nūjiņas 
 0.130 kg fasējums, bez augu 

tauku satura 
kg 35 

  

Sinepes  Gab. 28   

Mārrutki  Gab. 28   



 

 

Šokolādes krēms 
Nussa 

400 g fasējums 
kg 46 

  

Iebiezināts piens ar 
cukuru  

400 g metāla bundžās 
kg 235 

  

Sula  1,0 l, 1,5l l 1300   

Sula (augļu un ogu) 

Dabīgas sulas, koncentrāti. 
Saldskāba, nedzidrināta, 

termiski apstrādāta, 3 l stikla 
burkās vai tetrapakā 

l 1111 

  

Minerālūdens 1,5 l l 111   

Olas Svaigas  gab. 25768  

Šokolādes  100 gr, 0,46 gr gab 1047  

 
*Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 
 
 

6. Daļa. ZIVJU PRODUKTI 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Jūras zivis, 

Heka, pangasiusa fileja 
vai liemenis 

 

Bez dzeltena krāsojuma 
un ledus daļām 

iepakojumā kg 2314 

  

Siļķes fileja eļļā 2-4 kg plastmasas spaiņi kg 479   

Rojas delikatese Svaiga  kg 33   

Kūpināta skumbrija Svaiga kg 153   

Krabju nūjiņas Labi sasaldētas kg 16   

Zivju pirkstiņi fileja kg 11   

Zivju konservi eļļā 
240 g iepakojums, satur 

vismaz 60% zivju 
gab. 389 

  

Zivju konservi tomātu  gab. 361   



 

 

mērcē 240 g iepakojums, satur 
vismaz 60 % zivju 

 
* Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 

 
 

7. Daļa. Pelmeņi, pankūkas un saldētie produkti 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Pelmeņi  
Cūkgaļas, liellopu 

gaļas. Bez mehāniski 
atdalītas gaļas 

kg 439 
  

Pankūkas Visu veidu kg 778   

Zemnieku kupāti  kg 228   

Kupāti 

 Svaigi. Satur vismaz 
70% gaļas, nesatur 
pārtikas piedevas, 
nesatur mehāniski 

atdalītu gaļu 

kg 373 

  

Cūku aknas  kg 394   

Cūku kakla karbonāde  kg 35   

Vistu šķiņķis ar muguru 

Svaigi, bez mugurkaula  
un stilba daļas 

10,0 kg, 12,0 kg 

kg 478 

  

Krabju nūjiņas Labi saldētas kg 11   

 
*Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 
 

8. Daļa. AUGĻI  

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Apelsīni Svaigi kg 1351   



 

 

Citroni Svaigi kg 249   

Banāni Svaigi kg 1219   

Mandarīni Svaigi kg 605   

Arbūzi Svaigi kg 200   

Plūmes Svaigas kg 76   

Bumbieri Svaigi kg 645   

Dzērvenes  Svaigas kg 54   

Melones Svaigas kg 118   

Kivi Svaigi kg 144   

 
*Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 
 

9. Daļa. DĀRZEŅI 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Svaigi tomāti Bez bojājumiem kg 961   

Svaigi gurķi Bez bojājumiem kg 1080   

Svaigi kāposti Bez bojājumiem kg 3683   

Ķiploki  Bez bojājumiem kg 140   

Galda bietes Bez bojājumiem kg 2443   

Burkāni Bez bojājumiem kg 3689   

Sīpoli Bez bojājumiem kg 2023   

Sīpolu lociņi Svaigi kg 71   

Kāposti skābēti 
Fasēti pa 9-10 kg 

plastmasa spaiņos. 
Balti, bez rūgtuma 

kg 837 
  



 

 

Puravi Bez bojājumiem kg 20   

Dilles Svaigas kg 28   

Paprika Bez bojājumiem kg 67   

Puķkāposti Bez bojājumiem kg 100   

 
*Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 
 

10. Daļa. ĀBOLI (produkti audzēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām) 
 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Āboli 

Svaigi, bez vītuma 
pazīmēm, tehniskiem 

bojājumiem un 
puvumiem 

kg 1797 

  

 
 

*Piegāde 
• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 

 
11. Daļa. KARTUPEĻI (produkti audzēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības 

prasībām) 
 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Kartupeļi  

Svaigi, bez vītuma 
pazīmēm, tehniskiem 

bojājumiem un 
puvumiem, bez 

asniem, bez tukšiem 
vidiem. 

Diametrā 7-10 cm 

kg 19111 

  

 
*Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 

 

12. Daļa. KARTUPEĻI (produkti audzēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības 
prasībām) 



 

 

 

Nosaukums 
Apraksts 

Mērvienība Daudzums 
Izcelsmes 

valsts 

Produkta 
ražotājs 

Kartupeļi  

Svaigi, bez vītuma 
pazīmēm, tehniskiem 

bojājumiem un 
puvumiem, bez 

asniem, bez tukšiem 
vidiem. 

Diametrā 7-10 cm 

kg 11433 

  

 
*Piegāde 

• Trīs reizes nedēļā no plkst.7:00  līdz plkst.12:00. 

 

1. Maksimāli piedāvāt Latvijas ražotāju un zemnieku produktus; 
2. Pretendents piedāvā produktus, kas nav marķēti kā ģenētisko modificētus organismus 

(ĢMO) saturoši, sastāvoši vai izgatavoti no ĢMO izejvielām;  
3. Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām; 
4. Produkcija nedrīkst saturēt krāsvielas un garšas pastiprinātājus E620-E650. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 novada pašvaldības iestādēm” 
 
_____________________ (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;   
12.daļa Kartupeļi;   

 
 

2. līguma darbības termiņš: ___________________ ( 31.08.2015.); 
 
 
Vieta, datums 
 
    Pilnvarotās personas  

    amata nosaukums                     _______________      /paraksta atšifrējums/ 

                                                                          paraksts 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.pielikums 
 

PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS 

 

……………………”, reģistrācijas. Nr. ……………………, juridiskā adrese: 
…………………………….., turpmāk saukts Pircējs, 
……………………………………………… personā, kurš rīkojas saskaņā ar iestādes 
nolikumu, no vienas puses, un 

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, tā <pilnvarotās 
personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta 
nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses, abi kopā un katrs 
atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz iepirkuma „Pārtikas 
produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm” ID Nr. DNP 2014/48 turpmāk šā 
līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto 
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pārtikas produktus 
(turpmāk tekstā „Prece”), saskaņā ar šī līguma Pielikumā „Tehniskā specifikācija” 
norādīto sortimentu, cenām un Pasūtītāja pasūtījumiem, Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci 
un Maksātājs apņemas samaksāt par piegādāto Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

1.2. Pasūtītājs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā.  

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. Līguma izpilde tiek noteikta no 
_______________ līdz ____________________. 

 

2. PREČU CENAS UN LĪGUMA SUMMA 
2.1. Līgumsumma  ______________ (________________________) un PVN ________ 

EURO - __________ (______________________________), kas kopā ir EUR 
_______________ ________________________________). 

2.2.   Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.1 noteiktās cenas. Līguma summa (Preču 
cenas) ietver Preču piegādes izdevumus līdz līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. 
transporta), preču izkraušanu, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī 
citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

 

3. MAKSĀJUMI 
3.1.   Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta EURO, atbilstoši šī Līguma pielikumā Nr. 1 

noteiktajām cenām, saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Preču pavadzīmi - rēķinu, veicot 
pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 
šajā Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas. 
 

4. PREČU PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
4.1. Pircējs telefoniski pa tālr. vai pa e-pastu paziņo Pārdevējam par nepieciešamo preču 

daudzumu. Pārdevējs Preci piegādā *tiks precizētas atbilstoši katra piegādātāja līgumā 
iekļaujamo Preču veidiem. 



 

 

4.2. Pārdevējs nodod Preces kopā ar preču pavadzīmēm-rēķiniem, preču izcelsmes un 
garantijas sertifikātiem (ja nepieciešams). Dokumentos jābūt norādītam Preču 
uzglabāšanas režīmam. 

4.3. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pircējam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti 
pārstāvji) parakstījušas Preču pavadzīmi-rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, PIRCĒJAM ir 
jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam un jāizdara 
atzīme par Preces pieņemšanu uz viena no preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš 
tiek atdots Pārdevējam. 

4.4. Pārdevējs nodrošina, ka pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem 
noformēti Preču pavadzīmju-rēķinu trīs eksemplāri (viens eksemplārs - Pārdevējam, divi 
eksemplāri – pasūtītājam), Preču pavadzīmēs-rēķinos tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas 
latos, PVN likme un kopējā cena ar PVN. 

4.5. Pilnvarotās personas šī līguma saistību izpildīšanā: 
 No Pircēja puses:       ______________, tālrunis ____________ 

                                                       

 No Pārdevēja puses:            ______________, tālrunis ______________ 
   

5. PRECES KVALITĀTE 
5.1.   Piegādātās preces kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

5.2.   Obligātās prasības*:  

5.2.1. pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 2/3 no ražotāja 
noteiktā kopējā derīguma termiņa; 

5.2.2. derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes 
dienas; 

5.2.3. pārtikas preču pavaddokumentos jābūt norādītam pārtikas preču uzglabāšanas režīmam; 

5.2.4. liellopu gaļai, cūkgaļai, zivīm, un putnu gaļai Pārdevējam jānodrošina sadalītās gaļas 
katra gabala iepakojumā un uz katra gaļas gabala jābūt veselības marķējumam un 
īpašajam marķējumam, kurš ietver krotālijas numuru, izcelsmes valsti, valsti, kurā 
dzīvnieks nokauts, lopkautuves reģistrācijas numuru, pārstrādes uzņēmuma reģistrācijas 
numuru un kaušanas datumu; 

5.2.5. produktu piegāde atbilstoši konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajam 
laikam; 

5.2.6. produkti jāpiegādā sortimentā un daudzumā, kurš noteikts pasūtījumā; 

5.2.7. Pārdevējam jānodrošina pasūtītā preču piegāde ar savu transportu un izkraušana. 
* < 5.2. punktā noteiktās obligātās prasības, slēdzot līgumus, tiks precizētas atbilstoši 

katra piegādātāja līgumā iekļaujamo Preču veidiem>   

5.3.   Ja tiek atklāta Preces neatbilstība kvalitātei vai cita veida neatbilstība līguma 
(pasūtītjuma) noteikumiem, Pircējs nekavējoties par neatbilstības faktu telefoniski paziņo 
Pārdevējam un sastāda defekta aktu. 

5.4.   Pārdevēja pienākums ir dot norādes par rīcību ar šādu Preci, atzīt Preces neatbilstību, vai 
nekavējoties, tajā pašā dienā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai. 

5.5.   Pārdevējam ir pienākums apmainīt nekvalitatīvo preci 2 (divu) stundu laikā. 
5.6.   Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvo Preču transportēšanu pie 

Pārdevēja, un apmainīto Preču piegādi Pircējam. 
5.7. Ja Pārdevējs, saņēmis paziņojumu nespēj novērst Preces trūkumus Pircējam pieņemamā 



 

 

termiņā no pretenzijas saņemšanas brīža, tad Pircējs var veikt nepieciešamās darbības uz 
Pārdevēja rēķina un riska. 

5.8. Punktā 5.4. un 5.5. minēto darbību neveikšana no Pārdevēja puses nozīmē pretenzijas 
atzīšanu. 
 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
6.1. Ja līgumā noteiktajā termiņā 2 (divu stundu laikā) saskaņā ar 5.4., 5.5. punkta 

noteikumiem Pārdevējs neapmaina nekvalitatīvo Preci, tad tas 10 (desmit) dienu laikā 
atmaksā Maksātājam nekvalitatīvās Preces cenu un līgumsodu 10% apmērā no 
nekvalitatīvās Preces cenas. 

6.2. Ja Pārdevējs nepilda 4.2., 4.3. un 5.6. punktu noteikumus, tad Pircējam ir tiesības 
līgumsodu un radušos zaudējumu summas ieturēt, samazinot kārtējo Pārdevējam veikto 
maksājumu. 

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no Līguma izpildes un Pircējs var prasīt kā 
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

6.5. Pircējam maksā Pārdevējam Līgumsodu 0,1 % apmērā no savlaicīgi neapmaksātās 
summas par katru nokavēto samaksas dienu. 

6.6. Līdz brīdim, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam, visu risku par to, ja Preces iet bojā vai 
bojājas, nes Pārdevējs. 

6.7. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 
zaudējumiem. 

6.8. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Pārdevējam, ja 
Pārdevējs sistemātiski (vairāk nekā trīs reizes) pārkāpj Līgumā noteiktās saistības. 

6.9. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, 
iepriekš par to rakstiski brīdinot Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts 
un Pusei nosūtīts paziņojums. 
 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

 
7.1. Neviens no Pusēm nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja 

minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai Pusei 
ir paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam pievienota 
kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un 
izraisītajām sekām. 

7.2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku 
Līguma saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses 
nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes 
termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, 
bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma 
izpildi un izpildes termiņiem, šī līguma noteiktajā kārtībā noslēdzot par to atsevišķu 
vienošanos. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 

 
8.1. Puses garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā 

noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu 
izpildi. 

8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām 



 

 

Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas  normatīvajiem aktiem. 

8.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav 
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku  normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

8.6. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tā 
nekavējoties paziņo par to otrai Pusei. 

8.7. Šis Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros, no kuriem  viens - Pircējam un viens – 
Pārdevējam. abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

Pircējs  Pārdevējs 

 

z.v. 
______________________ 
/___________________/ 

 z.v. 
____________________ 
/___________________/ 

 


