Lēmums par Nolikuma apstiprināšanu
pieņemts Dundagas novada pašvaldības
Publisko iepirkumu komisijas sēdē
30.03.2011. /protokols Nr.3/
Dundagas novada pašvaldības Mazirbes speciālās internātpamatskolas
IEPIRKUMA NOLIKUMS
„Pārtikas produktu piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai”

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs DND-2011/3
1.2. Pasūtītājs
Dundagas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009115209
Adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV - 3270
Kontaktinformācija:
Tālr. 26535221; e-pasta adrese: kaspars.neimanis@inbox.lv
1.3. Iepirkuma priekšmets – pārtikas produkti
Iepirkuma priekšmets Pārtikas produkti CVP kods 15000000-8
1.4. Līguma izpildes vieta:
Mazirbes speciālā internātpamatskola: Mazirbes speciālā internātpamatskola,
Mazirbes ciems, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275
1.5. Līguma izpildes laiks
1.5.1. Līgums tiek slēgts uz l gadu no līguma noslēgšanas brīža līdz pilna preču
apjoma piegādes beigām ( saskaņā ar tehnisko specifikāciju )
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 11. aprīlim,
plkst.15.50 Dundagas novada domes kancelejā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas
novadā, LV – 3270 personīgi vai atsūtot pa pastu.
1.6.2. Piedāvājumu, kurš iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks
atdos vai aizsūtīts atpakaļ iesniedzējam.
1.6.3. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Pils ielā 5-1 Dundagā, Dundagas novadā, LV
– 3270, 2011.gada 11. aprīļa plkst.15.50.
1.6.4. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi Pretendenti vai to pilnvaroti
pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Pretendenta vadītāja apstiprinātu
pilnvaru pārstāvēt Pretendentu.
1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 45 dienas, skaitot no nolikuma
(turpmāk - Nolikums) 1.6.3.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajā
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to
rakstiski paziņo pasūtītājam.
1.8. Piedāvājuma noformēšana
1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda: pasūtītāja
nosaukums un juridiskā adrese; atzīme „Piedāvājums” Pārtikas produktu piegāde
Mazirbes speciālajai internātpamatskolai, Identifikācijas Nr. DND-2011/3, Neatvērt
līdz 2011.gada 11. aprīļa plkst.15.50.
1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
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- pretendentu atlases dokumentiem, viens oriģināls, ieskaitot pieteikumu dalībai
iepirkumā;
- tehniskā piedāvājuma, viens oriģināls;
- finanšu piedāvājuma, viens oriģināls.
1.8.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus
nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un numerācijai jāatbilst
pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumu ievieto 1.8.1. apakšpunkta minētajā
aploksnē.
1.8.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez
dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.
1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Kvalitāti apliecinošus dokumentus
(piem. sertifikātus) var iesniegt citā valodā. Šiem dokumentiem jāpievieno
Pretendenta vadītāja apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā Komisija
uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.
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. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma Nolikumā
ietvertos nosacījumus.
1.8.8. Ja piedāvājums kopumā nav iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad
Pretendents tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas.
1.8.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.apakšpunktā paredzēto
gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir pārtikas produkti, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(1.pielikums )
2.2. Iepirkuma priekšmets – pārtikas produkti ir sadalīti daļās – pa pārtikas preču
grupām.
2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav
uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
3.2. Pretendentam nav nodokļu parādu Latvijā vai cita valstī, kur tas reģistrēts.
3.3. Pretendents ir reģistrēts, licenzēts vai sertificēts atbilstoši valsts normatīvo aktu
prasībām un ir tiesīgs nodarboties ar pārtikas preču tirdzniecību.
3.4. Likuma noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez
nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.
3.5. Pretendentam, ņemot vērā iepriekšējos trīs gadus, ir pozitīva pieredze vismaz 4
(četru) līdzvērtīgu līgumu izpildē. Ir jābūt pieredzei pārtikas preču piegādē izglītības,
sociālas aprūpes vai citām līdzvērtīgām iestādēm.
3.6. Pretendents veic paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas
nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu un nodrošina attiecīgas pārtikas aprites
drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā.
3.7. Pārtikas apritē iesaistītās pretendenta nodarbinātās personas ievēro normatīvajos
aktos noteiktās higiēnas prasības un tam ir normatīvajos aktos noteikta kvalifikācija.
3.8. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo triju gadu laika 3 (trīs)
reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda gada
finanšu vidējo apgrozījumu par nostrādāto periodu.
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3.9. Pretendenta rīcībā ir atbilstošs tehniskais aprīkojums, transporta līdzekļi, kā arī
Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta atļauja pārtikas produktu pārvadāšanai.
3.10. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.daļā norādītajām pretendentu atlases
prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendenta pieteikums, kuru paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarotā
persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu, rekvizītus un apliecinājumu:
4.1.1. ka tas ir iepazinies ar visiem cenu aptaujas nosacījumiem un apņemas tos
ievērot;
4.1.2. visa piedāvājamā esošā informācija ir patiesa un atbilst realitātei;
4.1.3. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā
minētie izslēgšanas nosacījumi un tas reģistrēts atbilstoši šī likuma 40.panta prasībām;
4.1.4. ka tas 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 un
pārbaudē;
4.1.5. pārtikas apritē iesaistītās pretendenta nodarbinātās personas ievēro normatīvajos
aktos noteiktās higiēnas prasības un tam ir normatīvajos aktos noteikta kvalifikācija;
4.1.6. pretendenta saimnieciska darbība nav apturēta vai pārtraukta;
4.1.7. likuma noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas
brīža nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;
4.2. Pārtikas un Veterināra dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta
kopija.
4.3. Pārtikas un Veterināra dienesta izsniegtas atzīšanas apliecības apliecināta kopija.
4.4. Pārtikas un veterināra dienesta atļaujas kopija pārtikas pārvadāšanai.
4.5. Informācija par vismaz 4 (četru) līdzvērtīgu līgumu izpildi pēdējo 3 gadu laikā no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, norādot līguma priekšmetu, piegāžu laiku,
kā arī līguma vērtību.
4.6. Pārdevējs apņemas veikt kvalitatīvu Preču piegādi, kas atbilst šādiem
normatīvajiem aktiem:
4.6.1. Pārtikas aprites uzraudzības likums no19.02.1998.;
4.6.2. Preču un pakalpojumu drošuma likums no 07.04.2004.;
4.6.3. Ministru kabineta noteikumi Nr.104 no 02.02.2010. „Pārtikas uzņēmumu
atzīšanas un reģistrācijas kārtība”;
4.6.3. Ministru kabineta noteikumi Nr.964 no 23.11.2004. ,,Pārtikas preču marķēšanas
noteikumi ”;
4.6.4. Ministru kabineta noteikumi Nr.334 no 20.04.2004. ,,Noteikumi par pārtikas
piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam
un marķējumam”;
4.6.5. Ministru kabineta noteikumi nr.158 no 27.02.2007. ,,Noteikumi par obligātajām
nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas
piedevas, kā arī prasības pārtikas piedevu marķējumam ”;
4.6.6. Ministru kabineta noteikumi Nr.149 no 01.04.2003. ,,Noteikumi par
obligātajām nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos”;
4.6.7. Ministru kabineta noteikumi Nr.156 no 27.02.2007. „Gaļas, maltas gaļas,
mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas
noteikumi”;
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4.6.8. Ministru kabineta noteikumi Nr.521 no 01.05.2004. ,,Klasifikācijas, kvalitātes
un marķējuma prasības piena produktiem, saliktiem piena produktu izstrādājumiem ”;
4.6.9. Ministru kabineta noteikumi Nr. 613 no 25.06.2009. ,,Svaigu augļu un dārzeņu
kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu
atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība”;
4.6.10. Ministru kabineta noteikumi Nr. 470 no 30.06.2008. ,,Svaigu augļu un dārzeņu
kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtība, kādā novērtējama svaigu augļu un
dārzeņu atbilstība standartiem”;
4.6.11. Ministru kabineta noteikumi Nr.322 no 20.04.2004. ,,Vispārējās prasības
diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitāti un marķējumam, ka arī diētiskās pārtikas
atbilstības novērtēšanas kārtība ”;
4.6.12. Ministru kabineta noteikumi Nr.118 no 13.03.2001. ,,Zīdaiņiem un maziem
bērniem paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības un tās marķējuma
un izplatīšanas prasības”;
4.6.13. Metodiskie norādījumi R852/2004;
4.6.14. Metodiskie norādījumi R853/2004.
5.Tehniskais un Finanšu piedāvājums
5.1.Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās
(1.pielikums) noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši
Nolikumam pievienotajai piedāvājuma formai (2. pielikums), norādot pārtikas
produktu vienības cenu un piedāvājama apjoma summu bez pievienotas vērtības
nodokļa.
5.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo izdevumu summu pa preču grupām, par kādu
tiks piegādātas Tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces visa līguma darbības
periodā. (3.pielikums).
6.Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
6.1.Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma
mērķim un pasūtītāja vajadzībām, vērtējot atsevišķi katras piedāvājuma daļas (preču
grupas) kopējo summu. Katrā daļā jāiekļauj visas tehniskajās specifikācijās norādītās
preces.
6.2.Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā katras piedāvājumu daļas (preču grupas)
summu ar piegādes izmaksām bez pievienotas vērtības nodokļa.
6.3. Piegāde Mazirbes speciālai internātpamatskolai:
6.3.1. 1.daļa Maizes izstrādājumi – piegāde notiek katru nedēļu pirmdienā, trešdienā,
piektdienā līdz plkst.10.00.
6.3.2. 2.daļa Gaļas produkti – piegāde notiek katru nedēļu otrdienā, piektdienā līdz
plkst.10.00.
6.3.3. 3.daļa Piena produkti - piegāde notiek katru nedēļu pirmdienā, trešdienā,
piektdienā līdz plkst.10.00.
6.3.4. 4.daļa Augļi un dārzeņu produkti – piegādes apjoms un veids notiek atbilstoši
pieprasījumam.
6.3.5. 5.daļa Citrusaugļi, pārstrādāti sakneņi, bumbuļi, konservēti dārzeņi, augļi,
graudu maluma, konditorijas, bakalejas izstrādājumi – piegāde notiek katru nedēļu
otrdienā, ceturtdienā un sestdienā līdz plkst.10.00.
6.3.6. 6. daļa Zivis - apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai.
Zivis - apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai - piegāde notiek atbilstoši pieprasījumam.
6.4. minimālais vienas piegādes apjoms Ls ar PVN;
6.5. norēķins ar atlikto maksājumu pēc preču piegādes un preču pavadzīmes rēķina
saņemšanas (dienās).
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7.Iepirkuma līgums
7.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu (atbilstoši
Nolikuma 2.punktam), slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par vienu vai
vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.
8.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1. 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.
8.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.8.punkta minētajām
prasībām.
8.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu pārbaudei, pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
8.4. Izvēlēties visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma mērķim un pasūtītāja
vajadzībām.
8.5. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
8.6. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
pret tiem.
8.7. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
8.8. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu
par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
9.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
9.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
9.4. Iesniegt pretenzijas par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma likumību (līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai rakstiskā veidā).
9.5. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
9.6. Sniegt patiesu informāciju.
9.7. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju,
kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
9.8. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Nolikums izstrādāts uz 18 lapām. Visi pielikumi ir šī Nolikuma neatņemamas
sastāvdaļas.
Nolikumam pievienoti sekojoši pielikumi:
1. pielikums - Piegādājamo pārtikas produktu tehniskās specifikācijas uz 8 lapām;
2. pielikums - Pārtikas produktu tehniskais piedāvājums uz 1 lapas;
3. pielikums - Pieteikums - Pārtikas produktu finanšu piedāvājums uz 2 lapām;

1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.daļa - MAIZE (15810000-9)
Nr.p.k.
Nosaukums
Tehniskās
Mērv. Atuspecifikācijas
venais
daudz.
Lapa 5 no 17

Prasības,
standarti

1.1.1.

Kviešu maize

1.1.2.

Rudzu maize

A/l sagriezta, 0,360 gab
- 0,650
kg,
polietilēna
iepakojuma
A/l sagriezta, 0,640 gab
kg
polietilēna
iepakojuma

2000

1000

Marķējumā
sniegtā
informācija,
kā
arī
reklāma
nedrīkst būt
maldinoša
vai piedēvēt
pārtikas
precēm
īpašības,
kuras tām
nepiemīt

1. A daļa Maizes izstrādājumi (15811000-6)
Nr.p.k.

Nosaukums

Tehniskās
specifikācijas

1.2.1.

Prjaņiki Saldie

1.2.2.

Bulciņas

4,0 kg kastes
fasējuma
A/l 0,08 gr

1.2.3.

Pīrāgi

A/l, speķa, 0, 0 4gr

1.3.

1.3.1.

Mīklas
izstrādāj.(1581
2100-40)
Cepumi

1.3.2.

Vafeles

Mērv. Atuvenais
daudz.
30
kg
gab

4500

kg

10

Saldie, sveramie, kg
5kg
fasējuma,
vietējās izcelsmes
Vaniļas,
kakao, kg
kafijas pildījuma,
2, 5 kg- 3, 0 kg
fasējuma, vietējās
izcelsmes*

50

50

Prasības,
standarti
Marķējumā
sniegtā
informācija,
kā
arī
reklāma
nedrīkst būt
maldinoša
vai piedēvēt
pārtikas
precēm
īpašības,
kuras tām
nepiemīt

Papildus norādīt :
1) summu ar piegādes izmaksām bez PVN;
2) minimālo vienas piegādes apjomu Ls ar PVN;
3) norēķins ar atlikto maksājumu pēc preču piegādes un preču pavadzīmes rēķina
saņemšanas (dienās).

1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
2.daļa - GAĻAS PRODUKTI
Nr.p.k.
Nosaukums
Tehniskās
Mērv. Atuspecifikācijas
venais
daudz.
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Prasības,
standarti

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

Gaļas produkti
(15131000 - 8)
Kotlešu gaļa
Svaiga, 70% liesa
gaļa,
30%
treknums, 1,5- 5,0
kg fasējuma *
Cūkgaļas ragū
Svaiga,
70%
liesuma,
30%,
treknuma, 1,0 kg 5,0 kg fasējuma *
Aknas
Svaigas, 5,0 kg 10,0 kg fasējuma,
saskaņā
ar
kvalitātes apliecību
Kūpināta gaļa
Svaiga,
60%
liesuma, 40%
treknuma,
fasējumā*
Daļa. Desu un
Desu un gaļas
izstr. (15131100 gaļas izstr.
(15131100 – 6)
– 6)

2.2.1.

Vistas giross

2.2.2.

Desa pusžāvēta

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.
2.3.1.

svaigs *

dabīgā
apvalkā,
karsti
kūpināta *
Desa vārīta
Vārīta,
dabīgā
apvalkā, sverama
0,700 kg - 1, 2 kg
fasējumā *
Cīsiņi
un Dažādi, sverami,
sardeles
vārāmi,
dabīgā
apvalkā,
0,600 kg- 0,700 kg
fasējumā *
Aknu pastēte
Gaļas kulinārijas,
poliārma apvalkā
sverama *
Vistu
gaļa
(15131500 - 0)
Vistu šķiņķi
Svaigi,
poliet.
Iepakoj., 5,0 kg10,0 kg fasējumā*

*Safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām
Papildus norādīt :
1) summu ar piegādes izmaksām bez PVN;
2) minimālo vienas piegādes apjomu Ls ar PVN;
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kg

360

kg

250

kg

40

kg

30

kg

30

kg

60

kg

90

kg

80

kg

10

kg

120

Marķējumā
sniegtā
informācija,
kā arī
reklāma
nedrīkst būt
maldinoša
vai piedēvēt
pārtikas
precēm
īpašības,
kuras tām
nepiemīt

3) norēķins ar atlikto maksājumu pēc preču piegādes un preču pavadzīmes rēķina
saņemšanas (dienās).
1.pielikums
TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA.
3. daļa - PIENA PRODUKTI
Nr.p.k.
Nosaukums
Tehniskās
Mērv. Atuspecifikācijas
venais
daudz.
3.1.
Piena produkti
(15500000- 3)
3.1.1.
Piens
2,5% tauku saturs, kg
1300
10,0-20,0 L spaiņu
fasējuma *
3.1.2.
Kefīrs
vai 2,0 % tauku satura, L
100
skābpiena
10-20 L spaiņu
dzēriens
fasējuma *
3.1.3.
Skābs krējums
25% tauku satura, 5 kg
400
– 10kg fasējuma
spainīšos*
150
3.1.4.
Salds krējums
35% tauku satura, kg
5,0 kg fasējuma
spainīšos*
3.1.5.
Vājpiena
9% tauku satura, kg
700
biezpiens
līdz 5 kg fasējuma*
3.1.6.
Jogurts
2,5% tauku satura, kg
100
saldais ar augļu
5kg
piedevām,
spainīšu fasējumā*
3.1.7.
40
Majonēzes
0,250-0,500 kg
kg
Provansa
Fasējuma *
3.1.8.

Bērna sieriņi

3.1.9.

Siers

Biezpiena sieriņš kg
saldais, 0,045kg
fasējuma *
Vidēji trekns vai kg
trekns, vakuuma
iepakojumā

Prasības,
standarti

Marķējumā
sniegtā
informācija,
kā arī
reklāma
nedrīkst būt
maldinoša
vai piedēvēt
pārtikas
precēm
īpašības,
kuras tām
nepiemīt

2

45

Papildus norādīt :
1) summu ar piegādes izmaksām bez PVN;
2) minimālo vienas piegādes apjomu Ls ar PVN;
3) norēķins ar atlikto maksājumu pēc preču piegādes un preču pavadzīmes rēķina
saņemšanas (dienās).
1.pielikums
Tehniskā specifikācija
4. daļa – KARTUPEĻI, SAKNES UN DĀRZEŅI
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Nr.p.k.

Nosaukums

4.1.

Kartupeļi
(15310000-4)
Kartupeļi

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.

Tehniskās
specifikācijas

Pārtikas, 6- 10 cm, kg
maisos 1x 40 kg,
vietējās izcelsmes

Saknes
(01120000- 0)
un
svaigi
dārzeņi
(15330000-0)
Svaigi.
Pārtikas,
Kāposti
galviņās, 20-30 cm
diametrā
Burkāni
Svaigi, pārtikas 24cm diam., garums
15- 25 cm
Sīpoli
Pārtikas, 5- 8 cm
diametrā
Bietes
Galda,
svaigas
pārtikas, 8- 12 cm
diametrā
Ķiploki
Svaigi pārtikas, 57 cm diametrā

4.2.6.

Zaļie lociņi

4.2.7.

Ķīnas kāposti

4.2.8.

Ziedkāposti

Mērv. Atuvenais
daudz.

Svaigi gurķi

3500

kg

1500

kg

250

kg

100

kg

100

kg

6

Svaigi,
sverami, kg
15- 25 cm garumā
Svaigi,
sverami, kg
poligāma
iepakojumā
Svaigi pārtikas, 10- kg
15 cm diametrā

Prasības,
standarti

Marķējumā
sniegtā
informācija,
kā arī
reklāma
nedrīkst būt
maldinoša
vai piedēvēt
pārtikas
precēm
īpašības,
kuras tām
nepiemīt

10
20

40

Pārtikas, garums: kg
250
īsie līdz 15 cm,
garie
līdz 25 cm
Tomāti
Svaigi pārtikas, 5- kg
250
4.2.10.
8 cm diametrā
Paprika
Svaigi pārtikas, 10- kg
8
4.2.11.
15 cm diametrā
Puravi
Svaigi pārtikas, no kg
4.2.12.
5
25 cm diametrā
Minimālās vizuālas kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem:
- Produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam).Tas nedrīkst būt iepuvis vai bojāts.
Produktam jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem trūkumiem;
4.2.9.
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- Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt
bez zemēm, netīrumiem un pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu paliekām);
- Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijai tās sagatavošanas un
nosūtīšanas laikā jābūt svaigai, nav pieļaujamas ne vismazākās vīšanas pazīmes;
- Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem un kaitēkļu bojājumiem;
- Produktam ir jābūt bez svešas smaržas un garšas;
- Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam;
- Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam;
- Dārzeņu piegādes daudzums – atbilstoši pieprasījumam.
Papildus norādīt :
1) summu ar piegādes izmaksām bez PVN;
2) minimālo vienas piegādes apjomu Ls ar PVN;
3) norēķins ar atlikto maksājumu pēc preču piegādes un preču pavadzīmes rēķina
saņemšanas (dienās).

1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKACIJA
5. daļa – Citrusaugļi, pārstrādāti sakneņi, bumbuļi, konservēti dārzeņi, augļi,
graudu maluma, konditorijas, bakalejas izstrādājumi.
Nr.p.k.
Nosaukums
Tehniskās
Mērv. AtuPrasības,
specifikācijas
venais standarti
daudz.
5.1.
Pārstrādāti
bumbuļveida
sakneņi
(15331120-4)
4.1.1.
Pupiņas
Kaltētas,
sausas, kg
60
0,900- 1, 0
kg iepakojuma*
15
4.1.2.
Zirņi
Šķeltie,
kaltēti, kg
Marķējumā
sausi 1, 0 kg
sniegtā
iepakojumā
informācija,
5.2.
Ilglaicīgai
kā arī
uzglabāšanai
reklāma
apstrādāti,
konservēti
nedrīkst būt
dārzeņi
maldinoša
(153314001)
vai piedēvēt
Skābēti kāposti
Svaigi 5- 10 kg kg
80
4.2.1.
pārtikas
spainīšos,
precēm
sverami*
īpašības,
Konservēti gurķi Marinēti,
10L kg
50
4.2.2.
kuras tām
metāla bundžās*
Konservētas
0,5 L stikla
20
4.2.3.
kg
nepiemīt
skābenes
burkās*
70
Zaļie zirnīši
Konservēti,
0,5- kg
4.2.4.
0,8L, stikla,
metāla fasējumā*
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4.2.5.

Šampinjoni

Marinēti, 0,5- 0,7l gab
stikla
burku fasējumā*

10

4.2.6.

Salātu mērce

gab

5

4.2.7.

Tomātu pastas

kg

60

4.2.8.

Konservēti
pesiki
Kukurūza
konservēta
Svaigi
augļi
(15330000- 0)

Dažādi, 0,530 gr
pudeļu
fasējumā *
Dažādi, 75%, 500530g fasējumā*
sīrupā, pusītes, 850
gr fasējums
līdz
Met.kārbā
0,400kg fasējumā

4.2.9.
5.3.

gab
kg

15

Bumbieri

Svaigi pārtikas, 8- kg
10 cm
Diametrā, vietējas
izcelsmes*
Svaigi pārtikas
kg

50

4.3.3.

Citroni

Svaigi pārtikas

kg

20

4.3.4.

Citrusaugi

70

4.3.5.

Banāni

Apelsīni, mandarīni kg
1- 2 šķ. sverami*
pārtikas, 2šķ. 10 kg kg
kartona
kastes
fasējumā*

5.4.

un
Augļu,
dārzeņu sulas
(15320000-7)
Sulas
ābolu,
plūmju,
fasēta 3L burkās*
Kompoti
Apelsīnu, persiku,
plūmju
1,0L
fasējumā *
Sīrupi
Dažādi,
Augļu,
0,280- 0, 350 L
pudeļu fasējumā*
Pārstrādāti
augļi
(15332000- 4)
Rozīnes
Žāvētas,
tumšas
līdz
1,0
kg
fasējumā *
Plūmes
Žāvētas, līdz 1 kg
fasējumā*

4.3.1.

Āboli

4.3.2.

5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

L

150

40

150

gab

gab

90

kg

18

kg

7
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5.5.3.
5.6.

Āboli
un
aprikozes
Ievārījumi,
biezeņi
(15332200-3)
Mājas
ievārījums
Dzīvnieku
tauki, augu
eļļas(154000002)
Eļļa

Sausi
sverami*

žāvēti, kg

7

0,5-5,0 kg
Dažāds.
L/kg fasējumā *

90

85

5.10.

Augu
pārtikas, L
rafinēta, 1, 0 L
fasējuma*
Iebiezināts piens Dažādi. Ar un bez kg
cukura. Fasēts*
Graudu
maluma
produkti
(1560000- 4)
Manna
A/L 1,0-2,0 kg kg
fasējuma*
Putraimi
Pārtikas, 1. šķ. 1,0- kg
2,0 kg fasējuma*
Griķi
Pārtikas, A/L 1, 0- kg
2, 0 kg fasējuma*
Auzu pārslas
A/L, 0,5- 2,0 kg kg
fasējuma*
Grūbas
Pārtikas, 1. šķ. 1,0- kg
2,0 kg fasējuma*
Sausās brokastis Šokolādes, kakao, kg
kukurūzas, saldās
0, 250 - 1,0 kg
fasējuma*
Grupa.
(15612100-2)
Milti
Kviešu, A/L, 1,0- kg
2,0 kg fasējuma
Olas.

5.10.1.

Vistu olas

5.11.

Cukurs.
(1831000- 2)
Cukurs

5.6.1.
5.7.

5.7.1.

5.7.2.
5.8.

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
5.8.6.

5.9.
5.9.1.

5.11.1.
5.12.

Kafija
saistītie

60

50
30
40
40
3
15

60

A kategorijas, L, gab
10 gb. fasējuma*

4000

Baltais saldais, 1kg kg
fasējuma*

200

un
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5.12.1.

produkti
(15860000- 4)
Tēja

5.12.2.

Kafija

5.12.3.

Minerālūdens

5.12.4.

Kakao

5.13.

5.13.1.

Piedevas
ēdienam
(1580000- 4)
Sausie zaļumi

5.13.2.

Kanēlis

5.13.3.

Vaniļas cukurs

5.13.4.

Želatīns

5.14.5.
5.14.6.

Dažāda,
augļu,
paciņās,
20
x
0,0013
gr
fasējuma*
Maltā. Mieži ne
mazāk kā 80 % ,
fasēta*(viegla
šķīstoša200gr
fasēta)
Galda, negāzēts, 1L
plastmasa
pudeļu fasējuma*
250 gr. kartona
fasējuma*

gab

80

kg

100

L

40

kg

3

kg

0,5

kg

1

kg

5

kg

1

Citronskābe

Dilles
žāvētas,
sausie, 0, 01gr.
Iepakojuma*
0,020,025
g
iepakojumā*
0,020,025
g
iepakojumā*
Paciņās, 0,15 gr.
Fasējuma*
0, 40 g fasējuma*

gab

1

paciņās, 0,5-1,0 kg kg
fasējuma*
Paciņu fasējuma*
gab

10

5.14.7.

Garšvielas
Vegeta
Buljons

5.14.8.

Pipari

kg

1

5.14.9.

Etiķis

gab

50

5.14.10.

Kartupeļu ciete

kg

25

5.14.11.

Sāls

Paciņās, 0,015 kg
fasējuma*
Galda etiķis 375- 0,
5L
pudelēs*
0, 4 kg iepakojuma
fasējuma
Vidēji
rupja,
pārtikas, 1 kg
fasējuma*

kg

60

5.14.12.

Sinepes

gab

18

5.14.13.

Raugs

kg

1
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30

5.15.

Konfektes

Dažādas. Kastēs, 2, kg
0- 8,0 kg fasējuma
Safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām*

5.15.1.

Konfektes

30

Minimālās vizuālas kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem
- Produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam).Tas nedrīkst būt iepuvis vai bojāts.
Produktam jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem trūkumiem;
- Produktiem ir jābūt tīriem, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt
bez zemēm, netīrumiem un pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu paliekām);
- Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijai tās sagatavošanas un
nosūtīšanas laikā jābūt svaigai, nav pieļaujamas ne vismazākās vīšanas
pazīmes;
- Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem un kaitēkļu bojājumiem;
- Produktam ir jābūt bez svešas smaržas un garšas;
- Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam;
- Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam;
- Dārzeņu piegādes daudzums – atbilstoši pieprasījumam.
Papildus norādīt :
1) summu ar piegādes izmaksām bez PVN;
2) minimālo vienas piegādes apjomu Ls ar PVN;
3) norēķins ar atlikto maksājumu pēc preču piegādes un preču pavadzīmes rēķina
saņemšanas (dienās).
1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
6. daļa. ZIVIS. Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai
Nr.p.k.
Nosaukums
Tehniskās
Mērv. Atuspecifikācijas
venais
daudz.
6.1.1.
Svaigas, saldētas Fileja, 5,0-10,0kg kg
40
zivis
fasējumā *
6.1.2.
Siļķu gabaliņi Spainīšu
2,0kg kg
50
marinādē
fasējumā *
Krabju nūjiņas
Saldētas
0,150- kg
20
6.1.3.
0,300kg vak.
iepakojumā*
Zivju salāti
Dažādi, spainīšos kg
30
6.1.4.
2,0-3,0 kg fasējumā

Safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām*
Papildus norādīt :
1) summu ar piegādes izmaksām bez PVN;
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Prasības,
standarti
Marķējumā
sniegtā
informācija,
kā
arī
reklāma
nedrīkst būt
maldinoša
vai piedēvēt
pārtikas
precēm
īpašības,
kuras tām
nepiemīt

2) minimālo vienas piegādes apjomu Ls ar PVN;
3) norēķins ar atlikto maksājumu pēc preču piegādes un preču pavadzīmes rēķina
saņemšanas (dienās).
2.pielikums
TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU FORMA
Preču .........................................................................................................piegāde
Preces
nosaukums

Preces
apraksts

Vienības cena
( bez PVN)

Vienības
skaits

Kopējā cena
(bez PVN)

Kopējā preču cena ( bez PVN )
Piedāvātā atlaide ( % )
Kopējā piedāvājuma cena ar
atlaidi ( bez PVN )
PVN %
Summa ar ( PVN )

Kopēja piedāvājuma cena (bez PVN) vārdiem________________________________
____________________________________________________________________
Paraksts ................................
Datums ..................................
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3. pielikums
PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DND-2010/5

1. IESNIEDZA
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam piegādāt šādas preces, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem
noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem:
3.1. Mūsu piedāvājums ir:
STAN
CENA
SPECIFI KVALI
DARTI
bez
KĀCIJAS TĀTE
(prasības) (prasības) (prasības) atlaides
(latos)

ATLAIDE CENA
(%)
ar atlaidi
(latos)

1. daļa
1.A daļa
2. daļa
3.daļa
4.1. daļa
4.2. daļa
5. daļa
6. daļa

3.2. Mēs piedāvājam atlaidi ( %)
3.3. Preces tiks piegādātas un pakalpojumu sniegšana uzsākta (…………) dienu
laikā pēc līguma parakstīšanas.
3.4. Šis piedāvājums ir derīgs līdz 2011. gada (…………) no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
3.5. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt
tehniskajās specifikācijas noteiktās garantijas prasības (………).
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3.6. Mēs apliecinām, ka:
3.6.1. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts
šajā iepirkumu procedūrā;
3.6.2. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un
pildīt iepirkuma
nolikumā pretendentiem un tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds,
amats
Paraksts
Datums

Dundagas novada pašvaldības iepirkuma komisijai
Pieteikums - finanšu piedāvājums iepirkumam, par tiesībām veikt pārtikas produktu
piegādi Mazirbes speciālās internātpamatskolas vajadzībām, Identifikācijas Nr. DND2011/3. Apstiprinām, ka piedalāmies iepirkuma, „Pārtikas produktu piegāde Mazirbes
speciālai internātpamatskolai, identifikācijas Nr. DND-2011/3 par tiesībām noslēgt
līgumu un iesniedzam savu piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
noteikumiem. Iepirkuma nolikuma noteikumi mums ir zināmi un saprotami pilnībā,
un mēs tos apņemamies pildīt. Ar šo apstiprinām, ka mūsu pieteikuma dokumentācija
pilnībā atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Mēs piedāvājam izpildīt pasūtījumu par
līguma cenu Ls .......................................bez PVN. Mēs saprotam un atzīstam, ka Jūsu
tiesības ir izvēlēties piedāvājumu atbilstoši iepirkuma nolikumam.
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