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 NOLIKUM Ā LIETOTIE TERMINI UN SA ĪSINĀJUMI 
  
 Izpild ītājs – Iepirkuma procedūrā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. 
  
 Piegādātājs - Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piegādā preci. 
  
 Pretendents - Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 
 
TS – Tehniskā specifikācija. 
 
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1.Pasūtītājs 
SIA „Veselības centrs Ilūkste” 
Pasūtītāja rekvizīti: 
Vienotais reģistrācijas Nr.41503014677 
Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, LV- 5447 
Tālruņa Nr.: 65462455; 26180544 
Faksa Nr.: 65462595 
E-pasta adrese: zane.ziberga@ilukste.lv 
Bankas konta Nr. LV75 HABA 0551 0343 7663 1 
 
Iepirkumu veic saskaņā ar SIA „ Veselības centrs Ilūkste” valdes locekles Zanes Bucenieces-Zībergas 2014.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.23.p izveidota 
iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija). 
 

1.2.Iepirkuma identifik ācijas numurs  „SIA VCI 2014/4” 
 

1.3.Kontaktpersona 
Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: 
Zane Buceniece-Zīberga 
tālrunis 65462455; 26180544 
E-pasts: zane.ziberga@inbox.lv 
Fakss: 65462595 
Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447. 



  

     
 

1.4.Iepirkuma metode 
 
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82  pantu. 
 
 

1.5.Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana 
 
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras 
puses, notiek rakstveidā - pa faksu, pa pastu un elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde SIA „ Veselības centrs 
Il ūkste”” vajadzībām, ident.Nr. „SIA VCI 2014/4” komisijai.  
 
1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par nolikumu. Šie 
pieprasījumi iesniedzami Raiņa ielā 35,  Ilūksē, Ilūkstes novadā. 
 
1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumu “Pārtikas produktu piegāde  SIA „ Veselības centrs 
Il ūkste””, ident.Nr. „SIA VCI 2014/4” 
 
1.5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt grozījumus, papildinājumus un ievietot papildus informāciju. 
 
1.5.5. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildus informāciju par Nolikumu, ja Pasūtītājs to ievietojis Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā 
www.ilukste.lv sadaļā „iepirkumi”, SIA „Veselības centrs „Ilūkste”, „Pārtikas produktu piegāde, Ilūkses novads SIA „Veselības centrs Ilūkste”. 
 

1.6.Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to 
 
1.6.1. Ar nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties  Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā 
www.ilukste.lv sadaļā „iepirkumi”, „SIA „Veselības centrs Ilūkste””. 
 
1.6.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja 
kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  
 
 
 
 



  

1.7.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārt ība. 
 
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst.15:30, bet ne vēlāk kā līdz 28.04.2014. plkst.12.00. 
 
1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz adresi SIA „Veselības 
centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā nolikumā 1.7.1 punktā norādītajā adresē līdz minētajam 
termiņam.  
 
1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:  
 piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1 punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
 
 
1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu 
un laiku, ko Pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti l īdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.   
 

*Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām 1.11.1. un 1.11.2.  punktā minētajām 
prasībām. 
 

 
  

1.8.Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārt ība. 
 
1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks SIA „Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa ielā 35, Ilūkstē. 
1.8.2. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta. 
 
 
1.9.Piedāvājuma derīguma termiņš.  
 
1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš nav noteikts. 
 
1.10. Piedāvājuma nodrošinājums 
 
1.10.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 
 



  

1.11. Piedāvājuma noformējuma prasības. 
 
1.11.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajos iekļautā informācija 
nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.  
 
1.11.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 
  
 1.11.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 
 1.11.2.2. Pasūtītāja nosaukumus un adrese; 
               1.11.2.3. norāde iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste””, identifikācijas Nr. „SIA VCI 2014/4” 
 1.11.2.4. norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 
 
1.11.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.  
 
1.11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvaras kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.   
 
1.11.5. Pretendents  piedāvājuma variantus neiesniedz..  
 
1.11.6. Piedāvājumā jāietver: 
 1.11.6.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā  norādītajai formai; 
 1.11.6.2. Pretendenta atlases  dokumenti (atbilstoši nolikuma 3.5. punktam); 
 1.11.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais piedāvājums (atbilstoši nolikuma 3.6. punktam); 
 1.11.6.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 3.6. punktam); 
 1.11.6.5. Ja pieteikumu, Tehnisko un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, 
pilnvaras kopija; 
  
1.11.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:  
 1. eksemplārs - oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS, 
 2.eksemplārs -  kopija ar norādi KOPIJA. 
 
1.11.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma prasībām. 
 



  

1.11.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez 
iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida 
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  
 
1.11.10. Pretendentam iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
 
1.11.11. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan katrai kopijai) jābūt: 
 - caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas; 
 - uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu 
parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona; 
 - ar secīgi numurētām lapām; 
 - ar pievienotu satura rādītāju.  
 
 
 
2. INFORM ĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
 
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 
 
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Pārtikas produktu piegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste””,  atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (3. pielikums);   
2.1.2. CPV kods – 15000000-8; 
2.1.3. Pretendents var ieniegt piedāvājumu par visām Nolikuma 2. Apakšpunktā iepirkuma priekšmeta daļām (preču grupām) vai vienu daļu (preču 
grupu). 
2.1.4. Prentendents nevar iesnieg piedāvajuma variantus. 
2.1.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 (četrpadsmit) daļās (preču grupās), kas iedalās pozīcijās atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 
2.pielikums). Iepirkuma priekšmeta daļas (preču grupas) un piegādes apjomi: 
 
 
Dzīvnieku izcelsmes produkti 
 
I. Piens  un piena produkti 
Preču grupa nr.1.             Piens un piena pārstrādes produkti 
 
II. Ga ļa un gaļas produkti 



  

Preču grupa nr.2.            Svaigi atdzesēta cūkgaļa 
Preču grupa nr.3.            Gaļas prodkti un desas 
 
III. Putnu ga ļa, putnu gaļas produkti un olas 
Preču grupa nr.4.          Svaigi atdzesēta putnu gaļa         
Preču grupa nr.5.          Olas 
 
 IV.Zivis un akvakult ūras produkti   
Preču grupa nr.6.          Zivis un zivju izstrādājumi 
 
Augu izcelsmes produkti 
 
I. Dārzeņi un kartupeļi 
Preču grupa nr.7.           Kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi 
Preču grupa nr.8.           Svaigie dārzeņi - garšaugi 
 
II.Aug ļi, ogas, eksotiskie augļi un ogas 
Preču grupa nr.9.          Svaigie augļi un ogas 
Preču grupa nr.10.        Eksotiskie svaigie augļi un ogas 
 
III.Graudaugi, to produkti, maize un konditorija  
Preču grupa nr.11.        Graudi, putraimi, pārslas un milti 
Preču grupa nr.12.        Maize un maizes izstrādājumi 
 
IV.Bakalejas preces 
Preču grupa nr.14.       Bakalejas preces 

 
 

2.2. Tehniskās specifikācijas. 
 
Tehniskās specifikācijas -  nolikuma  3.pielikums. 
 

  
2.3. Līguma izpildes vieta un laiks. 



  

 
2.3.1. Līguma izpildes vieta – SIA „Veselības centrs Ilūkste”,  Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads.  
2.3.2. Līguma izpildes laiks -  12 mēneši 
 
 
2.4. Piedāvājuma variantu iesniegšana. 
 
Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus. 
 
 

 
3.PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM  PIED ĀVĀJUMAM. 

         IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
  
3.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā 
 
3.1.1. Attiecībā uz pretendentu nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai 

cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu),  nav apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas  nebūs 
likvidēts. 

 
3.1.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta  (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā  

pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 
EUR. 

 
3.1.3.  Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 
 
3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību. 
 
3.2.1. Pretendents ir tiesīgs izplatīt pārtikas preces. 
 
3.2.2. Pretendentam ir iespējas nodrosināt pārtikas preču kvalitāti un nodrošināt kvalitātes kontroli. 
 



  

3.2.3. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas  normatīvo aktu prasībām, ja pretendents ir ārvalstnieks, tas ir reģistrēts atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
 
3.2.4. Pretendentam ir Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecība. 
 
3.2.5. Pretendentam ir Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas transportēšanas atļauja. 
 
3.3. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības 
 
3.3.1 Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei. 
 
3.3.2. Gadījumā, ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām daļām, tad tā vidējais finanšu apgrozījuma apjoms pēdējos trijos noslēgtajos finašu 
gados (2010.-2012) ur vismaz 2 reizes lielāks par visu piedāvāto daļu līgumcenu summu. 
 
3.3.3. Gadījumā, ja Pretendents darba tirgū darbojas īsāku laika posmu nekā trīs gadus un spēj apliecināt pietiekamu finasiālu kapacitāti, proti, tā 
vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz 2 reizes lielāks par piedāvātās līgumcenas apjomu.  Iesniedzot piedāvājumu par vairākām 
daļām, tā vidējais finanšu apgrozījuma apjoms nostrādātajā periodā ir vismaz divas reizes lielāks par visu daļu līgumcenu sumu. 

  
3.4. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības 
 
3.4.1. Pretendenta rīcībā ir nepieciešamā tehnika un tehnikas aprīkojums pārtikas piegādes veikšanai. 
 
3.5.Pretendentu atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērt ētu Pretendentu 
 
3.5.1. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka 
Pretendents un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā (kopija). 
 
3.5.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par tā finanšu apgrozījumu pēdējos trīs noslēgtajos finanšu pārskata gados un gada bilances 
sastāvdaļa: peļņas vai zaudējuma aprēķins par iepriekš minēto periodu (aprēķins). 
 
3.5.3. Latvijas Republikas Pārtikas  un veterinārā dienesta  uzņēmuma atzīšanas apliecības kopija un izziņa par atļauju piegādāt noteiktus produktu 
veidus; 
 
3.5.4. Pretendenta apliecinājums, ka piegādājot preci tiks pievienots piedāvātās produkcijas atbilstības sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments (oriģināls); 



  

 
3.5.5. Pretendenta rīcībā esošās tehnikas un tehniskā aprīkojuma apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību 3.4.1. punkta prasībām. Brīvā formā 
norādot Pretendenta īpašumā vai valdījumā esošo tehniku, tās aprīkojumu pārtikas preču piegādei, kā arī Pretendenta apliecinājums par piegādei 
izmantojamā transporta atbilstību Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām, norādot konkrētas automašīnas un pievienojot tehnisko pasu kopijas. 
 
3.5.6. Apliecinājums par SIA „Veselības centrs Ilūkste” pārtikas preču pasūtījuma izpildes nodrošinājumu, nosakot produktu piegādes laiku pēc 
pasūtījuma saņemšanas (pasūtījums tiek veikts vienu dienu iepriekš) līdz plkst. 11:30. 
 
 
3.6. Prasības Finanšu un tehniskajam piedāvājumam 
 
3.6.1. Finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 2. pielikumā norādītajai normai 
3.6.2. Finanšu piedāvājumam  jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam. 
 

 
4.APAKŠUZŅĒMĒJI 

 
4.1.  Līguma izpildē Pretendents var iesaistīt apakšuzņēmējus. 
 
4.2. Ja līguma izpildē paredzams iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents tos norāda un papildus iesniedz šādu informāciju: 
 
4.2.1. Apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma 
realizāciju un piedalīšanos līguma izpildē; 

4.2.2.  Informācija par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu  realizēs apakšuzņēmējs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5.VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZV ĒLE 
 
5.1.Vērt ēšana 
  
 5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām – 

nolikuma 3.1. – 3.5. punkts), tehnisko piedāvājumu un finanšu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma 
izvēles kritēriju – pasūtītāja prasībām (saskaņā ar nolikumu) atbilstošs piedāvājums par viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu 
vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.  

  
 5.1.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav 

noraidīti iepriekšējā posmā: 
 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.11. punktā norādītajām prasībām.   
 2. posms – Pretendentu atlase  
Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 
3.1. – 3.5. punktā norādītajām prasībām.  
 3. posms – Tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilst ības pārbaude 
 Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.6. un 3.7  punktiem un nolikuma 3.  pielikumā 
„Tehniskā specifikācija”  norādītajām prasībām.  
 4. posms – Piedāvājuma izvēle 
Piedāvājuma izvēli iepirkuma komisija veic par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 
aritmētiskās kļūdas un labo tās (nolikuma 5.2. punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”);  
 
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 5.3. punkts „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”); 
 
Iepirkuma komisija nosaka pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā visizdevīgākais, tiek  atzīts par uzvarētāju iepirkumā.  
  
5.1.3. Gadījumā, ja: 
 - piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai  
 - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto  informāciju vai 
 - piedāvājums neatbilst kādai  nolikumā noteiktajai prasībai vai 
               - piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, 

 iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz   no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.  
     



  

5.2. Aritmētiskās kļūdas labošana 
  
5.2.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb 

matemātisku darbību rezultātā). 
  
5.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo. 
  
5.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota. 
  
5.2.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma 
summu. 

 
 

5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 
  
5.3.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas 
rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un 
paredzētās iespējas.  
  
5.3.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski 
piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.  
 
 5.4. Maksātnespējas un nodokļu parādu pārbaudes kārt ība 
 
5.4.1. Pasūtītājam ir pienākums attiecībā uz Pretendentu (Latvijā reģistrētu/dzīvojošu), kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūt informāciju 
Uzņēmuma Reģistrā par maksātnespējas un likvidācijas procesu. 
 
5.4.2. Pasūtītājam ir pienākums attiecībā uz Pretendentu (Latvijā registrētu/patstāvīgi dzīvojošu, kuram piešķiramas līguma slēgšans tiesības, iegūt 
informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu no Valstsieņēmumu dienesta (turpmāk VID – lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās 
darbības apturēšanu datu bāzē, ko apliecina izdruka, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. 
 
5.4.3. Pasūtītājam ir pienākums attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas vai dzīves vietas valsts), kuram piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības, iegūt informāciju par VID administrēto nodokļu parādiem VID administrēto nodokļu parādnieku datubāzē, ko apliecina izdruka, kurā fiksēts 
informācijas iegūšanas laiks. 
 



  

5.4.4. Ārvalstī reģistrētam vai patstāvīgi dzīvojošam Pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas pa pastu, faksu vai elektroniski, jāiesniedz izziņa(-s), ko iesniegusi ārvalsts kompotenta instutūcija, un kas 
apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta un tam 
attiecīgā valstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligato iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz  150 euro (kopija). 
 
5.4.5. Gadījumā, ja tiek konstatēts VID administrēto nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro, pasūtītājs: 
      5.4.5.1. informē pretendentu; 
      5.4.5.2. nosaka termiņu – 10 (desmit) darba dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas konstatēto parādu nomaksas apliecinājuma 
iesniegšanai. Ja noteiktajā termiņā minētā izziņa nav iesniegta, pretendents tiek izslēgts no tālākās darbības iepirkumā. 
 
5.4.6. Pretendents, lai apliecinātu parādu neesamību, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas par to, ka laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 
Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinajums nav iesniegts, pretendents  tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. 
 
 
 
           6.LĒMUMA PUBLIC ĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA  PAR  PIEŅEMTO L ĒMUMU UN L ĪGUMA SLĒGŠANA 
  
6.1.  Lēmuma pieņemšana. 
  

  Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību nosaka  piedāvājumu  par viszemāko   cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma 
līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu par viszemāko cenu.  

6.2. Lēmuma publicēšana 
 Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums, nosūta informatīvo paziņojumu par iepirkuma 

rezultātiem publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. 
  
6.3. Pretendentu informēšana 
          6.3.1.Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pa faksu vai elektroniski informē visus Pretendentus par pieņemto 

lēmumu attiecībā par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam 
lēmumam. 

6.4. Iepirkuma līguma slēgšana 
 6.4.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju, kas iesniedzis pasūtītāja prasībām atbilstošu  

piedāvājumu  par viszemāko cenu.  
  
 6.4.2.  Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo 



  

pretendentu, kurš piedāvājis  piedāvājumu par viszemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja 
nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu par viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem 
lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

 
 

  
 7.IEPIRKUMA KOMISIJAS TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
 
7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  
  
7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts 
piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).  
 
7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski 

pieejamos avotos.  
 
7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas. 
 
7.5. Iepirkuma komisijas pienākums ir pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildus informāciju par nolikumu, kā arī savas 

mājas lapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam, papildus norādot visus noraidītos pretendentus un to 
noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāja noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības. 

 
7.6. Iepirkuma komisijas pienākums ir triju darba dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma izniegt vai  nosūtīt lēmumu, kurā noteikts uzvarētājs, 
papildus norādot visus Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta 
salīdzinošās priekšrocības. 
 
7.7.  Iepirkuma komisijas pienākums ir rakatiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņešanas. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus. 
 
8.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija 
savlaicīgi sagatavotu atbildi. 

          
         8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja 

iepirkuma komisija to pieprasa. 
  
8.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska 
pieprasījuma, ja iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu, un pretendents vēlas turpināt dalību iepirkumā. 

 
8.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts. 
8.6.  Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam lēmumu, kurā noteikts uzvarētājs, papildus norādot visus norādītos pretendentus un to noraidīšanas 
iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāja noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības. 
 
8.7. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs 
iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 9. IEPIRKUMA  L ĪGUMS  
 
9.1. Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu par viszemāko cenu un kurš iesniedzis Nolikuma 3.5.2. 

punktā noteiktos dokumentus paraksta iepirkuma līgumu. 
 
9.2. Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, ievērojot nolikumā noteiktās prasības un uzvarētāja piedāvājumu.  
 
9.3.  Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un 
ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums par  
viszemāko cenu. 
 
 
 



  

 
 
 
10.PIELIKUMU SARAKSTS 
 
Šim nolikumam ir pievienoti 4 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

[1.] pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
 
[2.] pielikums.  Finanšu piedāvājuma forma 
 
 
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija 
    
[4.] pielikums. Piegādes līgums 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

                                                                                                                       
 
 



  

 [1.] pielikums  
Iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde SIA” Veselības centrs Ilūkste” 

                                                                     identifikācijas Nr. „SIA  VCI 2014/4”                                                                                                                                                   
nolikumam 

     PIETEIKUMA PAR PIEDAL ĪŠANOS IEPIRKUMĀ FORMA  
PIETEIKUMS 

[„nosaukums”] SIA „Vesel ības centrs Ilūkste” 
[Iepirkuma identifik ācijas Nr.” SIA VCI 2014/4”] 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] 
personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:  
1. piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs]; SIA „Veselības centrs Ilūkste”. 
2. apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;  
3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu saskaņā ar nolikumu un Pretendenta piedāvājumu; 
4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
5. apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;  
6. apliecina, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;   
7. apliecina, ka uz pretendentu neattiecas 3.5.1.1-3.5.1.2 punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 
8. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā; 
9. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto piegādi par piedāvāto līgumcenu  
EUR [summa ar cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 
EUR [summa ar cipariem un vārdiem] ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 

Nosaukums:  
Adrese:   
Reģistrācijas Nr.:  
Tālrunis:  
Fakss:  
E-pasts:  
Kontaktpersona:  
Maksājumu rekvizīti  
Banka, kods:  
Konts:   

Pretendenta vadītāja paraksts:                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                (vārds, uzvārds) 
                                                                                                                                                                                                          z.v. 



  

  
                                                                                                                                                                                                                         [2.] pielikums 

Iepirkuma „Pārtikas produktu iegāde” SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām 
                                                                                                                                 identifikācijas Nr.” SIA VCI 2014/4”  

                                                                                                                                                                                                                               nolikumam 
 
 
 
 

TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA  PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA 
 
Aizpildot veidlapu, tās pozīcijas, kuras nepiedāvājiet, ir jāatstāj tukšas, tās neizdzēšot 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām nolikuma 2.1.punktā noteiktajām  iepirkuma priekšmeta preču grupām vai par katru preču grupu atsevišķi. 
 

**Ar piedāvātās preces identifikatoru saprot preces ražotāja vai piegādātāja preces tiešsaisti (linku) uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapas vietni, kurā  
apskatāma piedāvātā prece un tās tehniskie parametri.  
Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.  
     
Vispārīgās obligātās prasības:    
1. Atbilst ES un Latvijas Republikas tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un 
apriti.  
2. Produkta sastāvā nedrīkst būt šādas krāsvielas: E102, E104, E110, E124, E120, E122, 
E127, E129, E131, E132, E133, E142, E151, E155  un saldinātāji: E950, E951, E952, E954 

 

3. Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā 
ražotāja iepakojumā. Priekšroka tiks dota tiem pretendentiem, kam ir videi “draudzīgs” 
iepakojums, zaļās karotītes zīme, kā arī iespēja atgriezt taru (kastes, burkas, spaiņi).  
4. Nesatur ģenētiski modificētus organismus un nav ražota no ģenētiski 
modificētiem organismiem 
 
 
 

 

 
 



  

 
 

Daļas Nr. 
                                                                                                

Pozīcijas 
Nr. 

Produkta 
nosaukums 

Tehniskais 
pieprasījums 

Iepakojuma 
veids un 
tilpums 

Iepakojuma 
mērvienība 

Ražotājs Izcelsmes 
valstis 

Piedāvātās 
preces 
nosaukums, 
fasējums, 
iepakojums, 
raksturojums 

Vienību skaists 
oriģināliepakojumā 

Identifikators 

 

 
 
 
 
Finanšu piedāvājuma forma. 
No sezonas svārstībām neatkarīgiem pārtikas produktiem. Preču grupas nr.1; 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13; 14. 

Kopā - EUR 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
p.k. 

Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības Iepakojuma 
veids un tilpums 

Iepirkuma 
mērvienība 

Plānotais 
max. 
apjoms 
2014.g 

Piedāvātā vienas 
vienības max 
 cena EUR 
(bez PVN) 

Summa par 
plānoto 
apjomu  
EUR ( bez 
PVN) 

        
        
        
        
        



  

 
 
Svaigajiem augu izcelsmes produktiem, sezonas produktiem. 
Preču grupa Nr. 7; 8; 9; 10. 
 

Piedāvātā vienības max cena  
EUR ( bez PVN ) 
perioda ietvaros 

Nr. 
p.k
. 

Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības Iepakojuma 
veids un 
tilpums 

Iepirkuma 
mērvienība 

Plānotais 
max. 
apjoms  
2014.g Dece

mbris 
- 
febru
āris 

Mart
s - 
maijs 

Jūnij
s - 
augu
sts 

Septe
mbris 
- 
nove
mbris 

Piedāvātā  
 vienas 
vienības 
vidējā cena 
gadā EUR 
(bez PVN) 

Summa par 
plānoto 
apjomu  
EUR (bez 
PVN) 

            
            
            
            

Kopā - EUR 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 
 
Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Pretendents ir tiesīgs norādīt piedāvātās preces vienas vienības (iepirkuma mērvienības) cenu 
latos bez PVN ar četrām zīmēm aiz komata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Nepieciešamo dokumentu tabula 

Produkts - piegādātājs Dokuments 
Reģistrācija 
vai atzīšana 
PVD 

Citi papildus nepieciešamie dokumenti Normatīvais akts 
MK – Ministru kabineta 
noteikumi 
R – regula 
PAUL – pārtikas aprites 
uzraudzības likums 

Svaigi augļi un dārzeņi – ražotājs / audzētājs Reģistrācija Kartupeļu audzētājiem – papildus 
reģistrācija VAAD 

PAUL, 5.pants 3.daļa 

Piens un piena produkti – ražotājs / pārstrādes 
uzņēmums 

Atzīšana - PAUL, 5.pants 1., 2.daļa 
R 852, R 853 

Olas - ražotājs Atzīšana  PAUL, 5.pants 1., 2.daļa 
R 852, R 853 

Olas - ražotājs nelielos daudzumos - Realizācijas atļauja MK 665, 1., 7.punkts 
Gaļas un gaļas produkti – ražotājs / pārstrādātājs Atzīšana  PAUL, 5.pants 1., 2.daļa 

R 852, R 853 
Z/S, kas grib piedāvāt savā saimniecībā audzētu 
lopu gaļu 

- - Z/S jābūt reģistrētai Lauksaimniecības 
datu centrā  
- Apliecinājums, ka lops kauts atzītā 
kautuvē 

PAUL, 5.pants 1., 2.daļa 
R 853 

Jaukto produktu ražotājs, kurš izmantojis 
ražošanas procesā svaigu gaļu un/vai zivis 

Atzīšana  PAUL 5.pants, 1., 2.daļa 
R 852, R 853 

Augu izcelsmes produktu (piem., augļu un dārzeņu 
izstrādājumi, maize, konditoreja, eļļa, saldumi, 
bakalejas preces u.tml.) un dzērienu ražotājs 

Reģistrācija 
vai atzīšana 

 PAUL 5.pants 3.daļa 

Augu izcelsmes produktu un dzērienu mājražotājs Reģistrācija   
Dzīvnieku izcelsmes produkti, kam nepieciešams 
noteikts temperatūras režīms - vairumtirgotājs, 
noliktava, saldētava  

Atzīšana  PAUL, 5.pants 1., 2.daļa 
R 852, R 853 

Citi produkti, izņemot dzīvnieku izcelsmes 
produktus, kam nepieciešams noteikts 
temperatūras režīms – vairumtirgotājs, noliktava 

Reģistrācija  PAUL, 5.pants 3.daļa 
R 852 



 
 

[3.] pielikums                                                         
Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām 

identifikācijas Nr. „SIA VCI 2014/4” 
 nolikumam 

 
Tehniskā specifikācija.  

 
▫ Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas mērķis ir veicināt kvalitatīvu lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegt patērētājiem 

garantijas par saražotā produkta kvalitāti, nosakot papildprasības Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām 
vispārīgajām prasībām dzīvnieku vai augu izcelsmes produktu apritei. [MK not.663. no 18.08.2008.II.6.p.] 

▫ MK noteikumi Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem no 13.03.2012. 

Piegādes nosacījumi:  

• Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to  piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš.  
• Pasūtītājs 1 dienu iepriekš  (telefoniski vai pa faksu līdz plkst. 12:00) informē piegādātāju  par produktu sortimentu un daudzumu attiecīgajā 

piegādes dienā.  
 
Preču grupas Preces  nosaukums Piegādes dienas Piegādes laiks 
Dzīvnieku izcelsmes 
produkti  

   

I. Piens un piena produkti 
 

 Otrdiena, Ceturtdiena, sestdiena Līdz 11.30 

Preču gr. nr. 1. Piens un piena pārstrādes produkti   
II. Gaļa un gaļas produkti 
 

 Pirmdiena, piektdiena Līdz 11.30 

Preču gr. nr. 2. Svaigi atdzesēta cūkgaļa   
    
Preču gr. nr. 3. Gaļas produkti un desas   
III. Putnu gaļa, putnu gaļas 
produkti un olas 

 Pirmdiena, trešdiena, piektdiena Līdz 11.30 

Preču gr. nr. 4. Svaigi atdzesēta putnu gaļa un subprodukti   
Preču gr. nr. 5. Olas   



  

 
IV. Zivis un akvakultūras  
produkti 

 Pirmdiena, trešdiena, piektdiena Līdz 11.30 

Preču gr. nr. 6. Zivis un zivju izstrādājumi   
Augu izcelsmes produkti    
I. Dārzeņi un kartupeļi 
 

 Visas darba dienas Līdz 11.30 

Preču gr. nr. 7. Svaigie kartupeļi un saknes (pārtikas), dārzeņi   
Preču gr. Nr.8. Sezonas dārzeņi un garšaugi   
II.  Augļi, ogas un to 
produkti 

 Pirmdiena, trešdiena, piektdiena Līdz 11.30 

Preču gr. nr. 9. Sezonas svaigie augļi un ogas   
Preču gr. nr. 10. 
 
 

Eksotiskie svaigie augļi un ogas 
 

  

IV . Graudaugi, to produkti, 
maize un konditorija 

   

Preču gr. nr. 11. Graudi, putraimi, pārslas un milti Pirmdiena, trešdiena, piektdiena Līdz 11.30 
Preču gr. nr. 12. Maize un maizes izstrādājumi Pirmdiena, trešdiena, piektdiena Līdz 11.30 
Preču gr. nr. 13. Konditorejas izstrādājumi Pirmdiena, trešdiena, piektdiena Līdz 11.30 
 Bakalejas preces     
I . Bakalejas preces 
 

  Pirmdiena, trešdiena, piektdiena Līdz 11.30 

Preču gr. nr. 14. Bakalejas preces   
 

 
 
 
 
 
 



  

  
 Dzīvnieku izcelsmes produkti 
Vispārējās prasības dzīvnieku izcelsmes produktiem. 

▫ Dzīvniekiem nodrošina pilnvērtīgu, sabalansētu barošanu, pamatojoties uz izstrādātām barības devām katrai dzīvnieku sugai un grupai. Barības 
devā norāda katrai konkrētai dzīvnieku sugai un grupai nepieciešamo barības sastāvu un daudzumu. [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, 
I. nod. 1.p.] 

▫ Ārstniecisko barību atļauts izmantot praktizējoša veterinārārsta uzraudzībā atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām veterināro zāļu lietošanas un 
veterināro zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, I. nod. 7.p.] 

▫ Identificē ar zālēm ārstētu dzīvnieku un nodrošina, ka zāļu izdalīšanās laikā no šī dzīvnieka iegūtos produktus pārtikā neizmanto. [MK not.663. 
no 18.08.2008. I. pielikums, I. nod. 11.p.] 
 

 I Piens un piena produkti 
▫ Produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir nemainīgi visā realizācijas termiņa laikā. [MK not.663. no 

18.08.2008. I. pielikums, II. nod. 27.p.] 
▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot sintētiskās krāsvielas [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, II. nod. 23.p.] 

 
Preču grupa nr. 1.  Piens un piena pārstrādes produkti 

▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot augu taukus, aizstājot piena taukus [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, II. nod. 
23.p.] 
Piena produktiem jābūt ražotiem no svaiga piena 

▫ Ražošanā aizliegts izmantot salpetri (Na NO3 vai KNO3), lai nomāktu gāzes radošo mikroorganismu attīstību siera ražošanā [MK not.663. no 
18.08.2008. I. pielikums, II. nod. 24.p.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Pr.p.k. Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma 
veids un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

1.1 Piens 2.5% tauku saturs, produkta garša tīra, krāsa balta vai viegli 
iedzeltena, konsistence viendabīga, bez tauku piciņām un 
olbaltum vielu pārslām 

20 litru noslēgtā  
Spainī, 
1 litra 
poliet.pakas 

litri 3500 

1.2 Kefīrs 2.0 – 2.5% tauku saturs, pienskāba, atspirdzinoša, skābpiena 
produktam raksturīga garša un smarža, krāsa balta vai viegli 
iedzeltena, konsistence viendabīga, mēreni bieza ar izjauktu 
recekli (skābums ne lielāks par 120ºT) 

Sverams vai 
poliet. Pakās l l 

litri 800 

1.3 Jogurts 2.5 % tauku saturs, receklis izjaukts, konsistence viendabīga 
visā masā. Garša tīra, pienskāba, saldena ar pievienoto 
piedevu garšu un aromātu, krāsa balta vai viegli iedzeltena ar 
pievienoto augļu ogu toni. 
Skābums ne lielāks par 100ºT ( bez sintētiskām krāsvielām 
un konservantiem) 

sveramais litri 500 

1.4 Krējums 
skābais 

20- 25% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar svaigam 
krējumam raksturīgu tīru produkta smaržu. Konsistence 
viendabīga, mēreni bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no baltas 
līdz krēmkrāsai 

Sveramais,3-5 
kg 

kg 600 

1.5 Biezpiens Vājpiena, tauku saturs 0,5%, garša un smarža – tīra, 
pienskāba, konsistence - mīksta, viendabīga ar biezpiena 
graudiņiem, pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās. 
Krāsa – no baltas līdz kremkrāsai. (skābums ne lielāks par 240ºT) 

sveramais 1.0-
5.0 kg 

kg 
 

450 
 

1.6 Sviests Garša un smarža – tīra, konsistence viendabīga, plastiska 
masa griezumā virsma gluda, nedaudz spīdīga, krāsa no gaiši 
dzeltena, līdz dzeltenai, vienmērīga visā masā, bez  garšviel. 

200 g fasējums 
folij ā  

kg 500 

1.7 Biezpiena 
sieriņi 

Biezpiena masa viendabīga, mēreni blīva, saldena ar 
biezpiena masai raksturīgu tīru pienskābu garšu un aromātu. 
Biezpiena sieriņš klasiskais, ar dažādu glazējumu, bez 

0.020 – 0.050 kg 
fasējums vai 
ekvival. 

gab. 660 



  

piedevām  
1.8 Siers (Krievijas 

vai Holendes) 
Puscietie, nogatavināti (nogatavināšanas laiks ne mazāk kā 
40d), ar tauku saturu siera sausnā 45-50%, ar siera šķirnei 
raksturīgu acojumu  

1-5 kg, 
sveramais 

kg 80 
 
 

1.9 
 

Kausēts siers 
(Dzintars) 

Klasiskais, bez piedevām. Siera virsma tīra, spīdīga, 
konsistence – maiga, smērīga, viendabīga. Krāsa – no gaiši 
dzeltena līdz dzeltenam. Svaigam sieram un pasterizācijai 
raksturīgu tīru garšu, tauku saturs sausnā var būt no 15-26%. 

0.15-0.2 kg 
 

kg 100 

1,10 Saldais 
krējums  

35% tauku saturs konsistence viendabīga 1-3 sveramais kg 80 

 

 
 II Gaļa un gaļas produkti 

▫ Gaļas liellopu un cūku pārvadāšanas ilgums no izbraukšanas vietas līdz kautuvei nepārsniedz sešas stundas. [MK not.663. no 18.08.2008. I. 
pielikums, I. nod. 20.p.] 

▫ Jaunlopu liemeņus, pusliemeņus, ceturtdaļliemeņus un cūku liemeņus un pusliemeņus atdzesē aukstuma telpās līdz temperatūrai, kas nav 
augstāka par +4 °C. Atdzesēšanu veic iespējami īsākā laikā. [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, III. nod. 29.p.] 

▫ Sadalītu gaļu pēc iesaiņošanas un iepakošanas atdzesē līdz iekšējai temperatūrai, kas nav augstāka par +4 °C. Gaļas temperatūra pirms 
pārstrādes nav augstāka par +4 ºC. [MK not.663. no 18.08.2008. I. pielikums, III. nod. 31.p.] 

• Produkcija atbilstoši organoleptiskām prasībām 
 

Preču grupa nr.2        Svaigi atdzesēta cūkgaļa 

( iepakota atkārtoti lietojamās svaigas gaļas pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs, pārsegta ) 

Pr.p.k. Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

2.1 Cūku kauli Kaulu daudzums nepārsniedz 60-65%, izgriezts no cūkas 
ribu daļas 

3-5 kg kg 200 

2.2 C/g kotlešu 
gaļa 

A/l cūkgaļa, griezta gabaliņos, izgriezts no cūkas šķiņķa ar 
nelielu tauku piejaukumu 10-15% 

3 -6 kg kg 750 

2.3 Cūkgaļas 
lāpstiņa 

Svaiga, atdzesēta, bez kauliem, bez ādas 4- 6 kg kg 450 



  

2.4 Aknas Sasaldētas, sveramas 6-12 kg kg 200 
 
Preču grupa nr.3.  Gaļas produkti un desas 

▫ Nesatur ĢMO un konservantus 
( iepakota atkārtoti lietojamās gaļas produktu pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs, pārsegta vai iepakota ) 

Pr.p.k. Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

3.1 Sardeles piena  A/l cūkgaļa, sastāvā 50% cūkgaļa, dabīga apvalkā 
mitruma saturs gatavajā produktā 65-75%  

0.5-3 kg kg 80 

3.2 Sardeles skolas  A/l gaļa, sastāvā 30% liellopugaļa, 30-40% cūkgaļa, 
mitruma saturs gatavajā produktā 65-75%  

0.5-3 kg kg 100 

3.3 Cīsini skolas  Cūkgaļa, sastāvā 70% cūkgaļa, dabīga apvalkā mitruma 
saturs gatavajā produktā 65-75%  

0.5-3 kg kg 50 

3.4 Mednieku 
desiņas 

 A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa 
dabīga apvalkā mitruma saturs gatavajā produktā 65-75%  

0.5-1 kg kg 80 

3.5 Valmieras 
pusžāvēta desa 

A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa 1-3kg kg 30 

3.6 Krākovas  
pusžāvēts desa 

A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa 1-3kg kg 30 

3.7 Daņu saļami 
pusžāvēta desa 

A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa 1-3kg kg 30 

3.8 Poļu pusžāvēta 
desa 

A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa 1-3kg kg 30 

3.9 Sprīdīša vār. 
desa 

A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa 1-3kg kg 30 

3,10 Sviestmaižu vār. 
desa 

A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa 1-3kg kg 30 

3,11 Piena  vār. desa A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa 1-3kg kg 30 
3,12 Pikanta rulete  Cūkgaļas sverama 1-3kg kg 20 
3,13 Pēterburgas Cūkgaļas sverama 1-3kg kg 40 



  

rulete  
3,14 Krūtiņa kupināta Cūkgaļas sverama 1-3kg kg 40 
3,15 Vistas vār.rulete Vistas gaļas sverama 1-3kg kg 30 
3,16 Tirgus rulete Cūkgaļas sverama 1-3kg kg 20 
3,17 Speķis kūpināt. Cūkgaļas sverama 1-3kg kg 30 
3,18 Sālītais speķis Cūkgaļas  1-3kg kg 20 
3,19 Ribiņas kūpināt. Cūkgaļas sverami, tauku daudzums nepārsniedz 30% 0,5-3kg kg 50 
3,20 Galerts  Cūkgaļas sveramais 0,5-5kg kg 160 
3,21 Pastēte  Aknas sveramais 0,3-3kg kg 30 
3,22 Peļmeni  Saldēti, transportēšanas un uzglabašanas temp.18 C 2,5-10kg kg 480 
3,23 Cūkgaļas 

vār.rulete  
Cūkgaļas sverama 1-3kg kg 20 

3,24 Kupāti  Svaigi Cūkgaļas sverami 5-10kg kg 200 
3,25 Žāvēti vistu 

šķiņķīši 
Vistas gaļas šķiņķiši bez muguriņas un bez stilpa daļas 
žāvēti, sverami 

1-5kg kg 80 

      

 III. Putnu ga ļa, putnu gaļas produkti un olas 
 
Preču grupa nr.4.  Svaigi atdzesēta putnu gaļa  

Pr.p.k. Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn. 

4.1 Vistu šķinķīši 
bez muguriņas 
ar vienu 
kauliņu 

Svaigi, vienmērīga barojuma pakāpe, vienāda lieluma, bez 
spalvām, bez zilumiem, nesaspiesti, saldēti 

10-20 kg kg 550 

 
 
 
 



  

 
Preču grupa nr.5.  Olas 

Presētā kartona bretēs  

Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 1 mēnesi 

 
Pr.p.k. Produkta 

nosaukums 
Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 

iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

5.1 Svaigas vistas 
olas 

Svaigas, tīrām čaumalām no ārpuses, veselas, nebojātas, A 
kategorijas L lielums (vid. olas svars 60.gr) 

Pa 30 ligzdiņām 
1.bretē 

gab 10800 

  
 IV. Zivis un akvakultūras produkti 
 
Preču grupa nr.6.  Zivis un zivju izstrādājumi 

 
Pr.p.k. Produkta 

nosaukums 
Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 

iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

6.1 Zivis Heka Sveramas, bez galvas, saldētas 5 -10.0 kg kg 200 
6.2 Siļķes filejas Filejas eļļā, sveramas 2 – 4.0 kg kg 100 
6.3 Krabju nūjiņas Saldētas, sveramas 5.0  kg kg 80 
6,4 Zivis Heka 

fileja 
Sveramas, saldētas 5 -10.0 kg kg 150 

6,5 Lašu zupas 
izlase 

Sasaldētas  1kg fasējums kg 72 

6,6 Jūras kāposti  Marinēti 2 kg kg 20 
      

Lūdzam piedāvājumā norādīt  

▫ piedāvāto zivs sugu, jo tas ir svarīgi pie cenas un kvalitātes salīdzināšanas 
▫ atdzesēts vai saldēts zivs izstrādājums 



  

 
 
 
 
 
 Augu izcelsmes produkti 

▫ Augu izcelsmes produktu audzēšanā ievēro lauksaimniecības produktu (augļu, dārzeņu un kartupeļu) integrētās audzēšanas vispārējās prasības 
saskaņā ar [MK not.401. no 02.06.2008. II. Pielikums] 

 I Dārzeņi un kartupeļi 
Preču grupa nr. 7.     Svaigie kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi  

• Atbilst [MK not.663. no 18.08.2008. IV. Pielikumā izvirzītajām prasībām svaigiem dārzeņiem] 
        
Pr.p.k.  
 

Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms 12 mēn 

7.1 Kartupeļi Veseli, svaigi, nebojāti. Sausi, tīri, neplaisājuši, vienas 
botāniskās šķirnes, ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu 
Kartupeļi bez asniem, bez zaļiem plankumiem, nav apvītuši 
vai mitri, bez tukšiem vidiem un nav apsaluši. Kartupeļu 
diametrs 7-10 cm. Zemes piemaisījumi, ne vairāk kā 1 %. 
 

20-45 kg maisos kg 8000 

7.2 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, 
garums 15 – 20 cm, ar noapaļotiem galiem 
Zemes piemaisījumi, ne vairāk kā 1 % 
 

10-25 kg maisos kg 900 

7.3 Bietes Sausas, tīras, neplaisājušas, vienas botāniskās šķirnes, ar 
šķirnei raksturīgu formu un krāsu. Sulīgas, tumši sarkanas, 
pārgriežot – vienmērīgs krāsojums; 7–12 cm lielas diametrā. 
Zemes piemaisījumi ne vairāk kā 1 % 

10-25 kg maisos kg 400 

7.4 Sīpoli Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, vesela, sausa. Forma 5-15 kg maisos kg 600 



  

un krāsa raksturīga botāniskajai šķirnei. Sīpolam labi 
apžāvētas, sausas zvīņlapas, izžāvēta loka daļa, kas 
nepārsniedz 2–5 cm no sīpola 
Diametrs 5-7 cm 

7.5 Ķiploki Diametrs 4-6 cm, stingras galviņas ar lielām daiviņām, 
apžāvētas, sausas zvīņlapas, izžāvēta loka daļa, kas 
nepārsniedz 2–5 cm no ķiploka galviņas 

1-2  kg maisiņos kg 20 

7.6 Galviņkāposti Kāpostu galviņas svaigas, sulīgas, veselas, nepāraugušas. 
Kāpostu galviņas stingras, lapas cieši piekļautas. 
Krāsa no bāli zaļganas līdz baltai. 
Pieņem šķirnes, kuras nav sīvas,  
Diametrs 15-25 cm 

20-30 kg maisos kg 2000 

 
 
 
Preču grupa nr.8.  Svaigie dārzeņi un garšaugi  

 

Pr.p.k. Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

8.1 Tomāti Veseli, svaigi nolasīti, nemazgāti, ar blīvu struktūru, 
miltaini 

2-6 kg, sverami, 
kastēs 

kg 200 

8.2 Lapu salāti Svaigi nolasīti, nepārauguši, kraukšķīgi, bez lieka mitruma, 
bez bojājumiem, nesavītuši, bez zemes piejaukuma 

1.0-5.0 kg, 
sverami 

kg 10 

8.3 Redīsi Svaigi nolasīti, bez lapām, stingru, kraukšķīgu vidu, bez 
lieka mitruma, bez bojājumiem, ar blīvu struktūru, bez 
zemes piejaukuma 

1.0-5.0 kg, 
sverami 

kg 20 

8.4 Sīpolloki Svaigi, bez lieka mitruma, bez bojājumiem, ar vai bez 
galviņām, bez zemes piejaukuma  

0,5-1,0 kg, 
sverami 

kg 5 

8.5 Pētersīļi Svaigi, pārtikas, sverami, nebojāti 1.0 – 5.0 kg, sver. kg 5 
8.6 Puravi Svaigi, bez bojājumiem 1.0 – 3.0 kg, kg 3 



  

sverami 
8.7 Paprika Svaiga, bez bojājumiem 1.0 – 5.0 kg, 

sverami 
kg 50 

8.8 Puķu 
kāposti/arī 
saldēti 

Gaišām, pilnām, cieši sakļautām rozetēm, bez bojājumiem, 
diametrs 15-20 cm 

1-4 kg, sverami, 
kastēs 

kg 50/50 

8.9 Gurķi  Veseli, augstas kvalitātes svaigi, diametrs 3 – 5 cm, garums: 
īsie līdz 15 cm, garie līdz 25 cm, nemazgāti vienas 
botāniskās šķirnes gurķi,   
Gurķu vidus blīvs ar negatavām, mīkstām sēklām. 

2-6 kg, sverami, 
kastēs 

kg 200 

8.10 Ķīniešu kāposti  2-5 kg, sverami kg 20 

 
 

 II. Augļi, ogas, eksotiskie augli un to produkti 
Preču grupa nr. 9. Svaigie augļi un ogas 

▫ Atbilst [MK not.663. no 18.08.2008. V. Pielikumā izvirzītajām prasībām svaigiem augļiem un ogām] 
▫ Augļi un ogas ir svaigas, nogatavojušās, ar šķirnei raksturīgu garšu, smaržu un krāsu, tīras, bez blakus piemaisījumiem, kaitēkļu un slimību 

nebojātas, bez mehāniskiem bojājumiem. [MK not.663. no 18.08.2008. V. pielikums, 2.p.] 
 
 

Pr.p.k. Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
Apjoms  12 
mēn 

9.1 Āboli Saldi un saldskābi, gatavi tūlītējai lietošanai svaigā veidā, 
sulīgi, bez bojājumiem 

5-15 kg 
sverami 

kg 500 

9.2 Bumbieri Saldi, sulīgi vai miltaini sulīgi, gatavi tūlītējai lietošanai 
svaigā veidā, bez bojājumiem 

5-15 kg 
sverami 

kg 350 

9.3 Zemenes Svaigas, saldas, nogatavojušās, bez bojājumiem Sveramas 
1.0 – 20.0 kg 

kg 30 



  

9.4 Nektarīni  Svaigas, nogatavojušās, bez bojājumiem Sveramas 
1.0 – 3.0 kg 

kg 10 

 

Preču grupa nr.10.  Eksotiskie svaigie augļi un ogas 

 
Pr.p.k. Produkta 

nosaukums 
Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 

iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
Apjoms  12 
mēn 

10.1 Banāni Pārtikas, svaigi,  gatavi, dzeltenā krāsā, bez pleķiem un 
bojājuma pazīmēm 

15-20 kg 
sverami 

kg 200 

10.2 Mandarīni Sulīgi, saldi, plānu miziņu, viegli lobās, maz sēkliņām, bez 
bojājumiem 

10-20 kg 
sverami 

kg 200 

10.3 Apelsīni Sulīgi, saldi, plānu miziņu, viegli lobās, maz sēkliņām, bez 
bojājumiem 

10-20 kg sverami kg 80 

10.4 Vīnogas Svaigas, sulīgas, bez bojājumiem 1 – 20 kg 
sveramas 

kg 120 

10.5 Kivi Svaigi, gatavi, bez bojājumiem 1 – 20 kg 
sverami 

kg 80 

10.6 Citroni Svaigi, sulīgi, bez bojajumiem 1 – 20 kg 
sverami 

kg 40 

10.7  Arbūzi Svaigi, sulīgi, bez bojajumiem 1 – 20 kg 
sverami 

kg 300 

10.8 Melones Svaigi, gatavi, bez bojājumiem 1 – 20 kg 
sverami 

kg 300 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 III. Graudaugi, to produkti, maize un konditorija 
 
Preču grupa nr.11.  Graudi, putraimi, pārslas un milti 

 Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 4 mēnešiem 
Pr.p.k. Produkta 

nosaukums 
Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 

iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

11.1 Kviešu milti A/l, no veseliem graudiem, miltiem bez nepiederošām 
smaržām, smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem, 
krāsa balta vai ar zilganu toni, irdeni, birstoši, sausi, lipekļa 
saturs ne mazāk kā 25%, mitrums ne vairāk kā 15%, 
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama 

1-2 kg kg 500 

11.2 Manna A/l, no kviešu graudiem, bez nepiederošām smaržām, 
smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem, krāsa balta 
vai iedzeltena, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama, irdens, 
birstošs, sauss 

0.8-1.0 kg kg 220 

11.3 Putraimi 
(miežu) 

A/l, krāsa raksturīga attiecīgās krāsas graudu putraimiem, 
smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem bez 
nepiederošām smaržām, mitrums ne vairāk kā 14%, kaitēkļu 
invāzija nav pieļaujama, birstoši, sausi, veselo kodoliņu 
saturs ne mazāk kā 99%, bez gružu piemaisījuma 

0.8-1.0 kg kg 200 

11.4 Grūbas A/l, no veseliem graudiem, krāsa raksturīga attiecīgās 
krāsas graudu putraimiem, smarža raksturīga svaigiem 
graudu produktiem bez nepiederošām smaržām, kaitēkļu 
invāzija nav pieļaujama, birstoši, sausi, veselo kodoliņu 
saturs ne mazāk kā 99%, bez gružu piemaisījuma, vienāda 
lieluma  

0.8-1.0 kg kg 70 

11.5 Auzu pārslas A/l, krāsa raksturīga attiecīgās krāsas graudu pārslām, 
smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem bez 
nepiederošām smaržām, mitrums ne vairāk kā 12%, kaitēkļu 

0.4-1.0  kg kg 220 



  

invāzija nav pieļaujama, nenolobīto pārslu saturs ne vairāk 
kā 0,5%, gružu piemaisījums ne vairāk kā 0,35% . sausas  

11.6 Prosa A/l, smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem bez 
nepiederošām smaržām, mitrums ne vairāk kā 12%, kaitēkļu 
invāzija nav pieļaujama, nenolobīto pārslu saturs ne vairāk 
kā 0,5%, gružu piemaisījums ne vairāk kā 0,35% . Sausa 

0.4-1.0 kg kg 150 

11,7 Sausās 
brokastis 
kviešu pārslas  
ar medu 

Birstoši, sausi, saldi 0.4-0,5 kg kg 120 

11,8 Kukurūzas 
pārslas saldā 
glazūrā 

Birstoši, sausi, saldi 0,5 kg kg 120 

11,9 Pankūkas ar 
biezpiena 
pildījumu 

Saldēti , sverami  kg 150 

11,10 Lecas (brūnas)  1kg kg 100 
 
 
Preču grupa nr.12.  Maizes izstrādājumi. 

▫ Maizes ražošanā neizmanto pārtikas piedevas (maizes uzlabotājus, konservantus, skābuma regulētājus, krāsvielas). [MK not.663. no 
18.08.2008. III. pielikums, 3. nod. 27.p.] 

▫ Kviešu maizes mīklu gatavo ar iejavu. [MK not.663. no 18.08.2008. III. pielikums, 3. nod. 28.p.] 
▫ Iejavu pagatavo no miltiem, rauga, ūdens un raudzē. [MK not.663. no 18.08.2008. III. pielikums, 3. nod. 29.p.] 
▫  Rudzu maizes mīklu gatavo ar plaucējumu un ieraugu. [MK not.663. no 18.08.2008. III. pielikums, 3. nod. 23.p.] 

 
Pr.p.k. Produkta 

nosaukums 
Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 

iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

12.1 Rudzu maize Mīkstuma mitrums ne vairāk kā 50%, rupjie rudzu milti 
aptuveni 60%, kviešu milti aptuveni 40%, mīkstuma 
skābums ne vairāk kā 16 grādos, klaipiņš var  būt apkaisīts 

0.4-1.0 kg kg 500 



  

ar ķimenītēm, ar plānu garoziņu, ar vienmērīgu porainību, 
griezta vienādās šķēlēs 

12.2 Formas maize 
(veidņu) 

Griezta vienādās šķēlēs, ar vienmērīgu porainību, ar plānu,  
nesadegušu garoziņu 

0.5-0.7 kg  kg 2500 

12.3 Saldskābā 
maize 

Griezta vienādās šķēlēs, ar vienmērīgu porainību, ar plānu 
garoziņu, rupjie rudzu milti aptuveni 60%, kviešu milti 
aptuveni 40%, ar ķimenītēm   

0.4-1.0 kg  kg 500 

12.4 Kviešu 
baltmaize 

A/l kviešu milti , mīkstuma mitrums ne vairāk kā 45%,  
mīkstuma skābums ne vairāk kā 4 grādos, griezta 
vienmērīgās šķēlēs, ar vienmērīgu porainību, ar plānu, 
nesadegušu garoziņu, klaipiņš ar rieviņām 

0.3-0.5 kg  kg 3500 

  
 
 
Preču grupa nr.13.  Konditorejas izstrādājumi 

Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 4 mēnešiem 

Pr.p.k. Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

13.1 Cepumi 
(dažādi) 

Smilšu mīklas, irdeni, trausli, nesalūzuši, saldi, ar vai bez 
šokolādes glazūras, viegli kožami,1 gb 3-6 cm, svars 9-12 
gr, bez pārtikas piedevām 

Svara, 3-5 kg kg 200 

13.2 Vafeles (dažādi 
pildījumi) 

Veselas, trauslas, kantainas, 1 gb svars 15-20 gr Svara, 3-5 kg kg 60 

13.3 Bulciņas Mīklas masa no a/l kviešu miltiem, dažādas Līdz 0.07 kg gb 3000 
13,4 Zefīrs krējuma 

vanilas 
Veselas, trauslas, kantainas 3-5kg kg 60 

13,5 prjaniki Veselas, trauslas, kantainas 3-5kg kg 80 
 
 



  

 IV. Bakalejas preces  
▫ Konservēto, skābēto, marinēto un žāvēto dārzeņu, dārzeņu zupu un zaļo zirnīšu ražošanā neizmanto konservantus un krāsvielas. [MK not.663. 

no 18.08.2008. IV. pielikums, 7.p.] 
▫ Dārzeņu marinādes ražo, lietojot etiķa esenci. Citus konservantus neizmanto. [MK not.663. no 18.08.2008. IV. pielikums, 8.p.] 
▫ Skābēto dārzeņu ražošanā neizmanto konservantus un krāsvielas saskaņā ar izrietošo prasību no [MK not.663. no 18.08.2008. IV. Pielikums, 

7.p.] 
▫ Augļu un ogu sulu, nektāru ražošanā aizliegts izmantot konservantus un krāsvielas. [MK not.663. no 18.08.2008. V. pielikums, 3.p.] 

Nedrīkst saturēt ĢMO – ģenētiski modificētos organismus 
 

Preču grupa nr.14.  Bakalejas preces. 

 Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 4 mēnešiem 
 

Pr.p.k. Produkta 
nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais 
iepakojuma veids 
un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 
apjoms  12 
mēn 

14.1 Pupiņas  Kaltētas, veselas,  sausas, vienāda lieluma, vienāda 
gatavības pakāpe, baltas, maziņas, bez gružu 
piemaisījumiem, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama,   

0.5-1.0 kg kg 180 

14.2 Zirņi zupas  
( šķeltie) 

Kaltēti, sausi, zeltainu nokrāsu, vienādas gatavības 
pakāpe, bez piemaisījumiem, kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, 

0.5-1.0 kg kg 120 

14.3 Griķi A/l, pārtikas, tīri, vienāda lieluma, veseli,  sijāti, bez 
blakus piemaisījumiem 

0.8-1.0 kg kg 350 

14.4 Rīsi A/l, ar tvaiku apstrādāti, tīri, vienāda lieluma, sijāti, 
veseli, sausi, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama, 

0.8-1.0 kg kg 350 

14.5 Kukurūzas 
putraimi 

Dzeltenā krāsā, bez piemaisījumiem, tīri 1 kg kg 150 

14.6 Makaroni A/l, bez piedevām, bez krāsvielām, radziņi, spirāles, 
nūdeles  vidēja lieluma, paredzēti zupu un arī otro 
ēdienu gatavošanai, sacepumu cepšanai, vārīšanās 
laiks 8-15min. 

0.5-5.0 kg kg 450 

14,6a Makaroni Bez piedevām, bez krāsvielam 0.5-5.0 kg kg 80 



  

(cipariņi, 
zvaigznītes) 

14.7 
 

Kartupeļu 
ciete 

Baltā krāsā pulveris, saberžot ir cietei raksturīga 
gurkstoša skaņa, cietei raksturīgu smaržu, bez blakus 
smaržām, citu cietes veidu piemaisījumi nav atļauti.  

0.4-0.5 kg kg 30 

14.8 Cukurs Balts, sauss, birstošs (maisos ) 50 kg kg 1200 
14.9 Sāls Pārtikas, rupjā, galda, bez joda 1.0 kg kg 220 

14.10 Soda Dzeramā, fasēta 0.500 kg kg 2 
14.11 Šprotes, 

zivju 
konserves 

Zivju konservi eļļā 240 g  gb 450 

14.12 Sulas 
(dažādas 
augļu, ogu, 
tomatu) 

50-80%, saldas, saldskābas, termiski apstrādātas, 
patogēnie mikroorganismi un zarnu grupas baktērijas 
nav pieļaujamas, pelējumu sēnīte un raugu šūnas sulai 
nav pieļaujamas  

1-3 l  l 1000 

14.13 Ievārījums  Augļu  saturs 40-60 %, pasterizēts, patogēnie 
mikroorganismi un zarnu grupas baktērijas nav 
pieļaujamas, pelējumu sēnīte un raugu šūnas 
pasterizētiem ievārījumiem nav pieļaujamas, ar 
samazinātu kaloriju daudzumu, salds, ar ogām, 
viendabīgu konsistenci 

Spainīši 1 -10 kg kg 50 

14.14 Žāvētas 
aprikozes 

Bez kauliņiem, nepārkaltētas, vienmērīga lieluma, 
nesaspiestas, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama 

1.0 kg kg 40 

14.15 Žāvētas 
plūmes 

Bez kauliņiem, nepārkaltētas, vienmērīga lieluma, 
nesaspiestas, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama 

1.0 kg kg 40 

14.16 Rozīnes Bez kauliņiem, gaišās, nepārkaltētas, vienmērīga 
lieluma, nesaspiestas, kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama 

1.0 kg kg 70 

14.17 Gurķi 
marinēti 

Marinēti, negriezti, veseli gurķi 9-12 cm, burkā gurķi 
ne mazāk kā 50% 

3 l burkas (vidēji 
1,5 kg neto) 

kg 350 

14.19 Tomāti Vienmērīgi pēc izmēra un gatavības pakāpes, bez 0.4-0.85 kg, kg 100 



  

konservēti meh. bojājumiem, dzidru marinādi.  konservēti, fasēti 
 

14.19 Kukurūza 
konservēta 

Vienmērīgi pec izmēra un gatavības pakāpes, saldena, 
dzidru marinādi, bez nosēdumiem un piemaisījumiem 

0.4 – 0.8 kg 
konservēta, fasēta 

kg 40 

14.20 Konfektes Šokolādes, svaigas sveramas kg 20 

14.21 Konfektes Diabētiskās, svaigas Sveramas kg 4 
14.22 Konfektes Vafeļu, šokolādes glazūrā, svaigas Sveramas kg 20 

14.23 Eļļa (bez 
genētiski 
modificētas 
izejvielas) 

Produkta pamatsastāvs – augu eļļa 100%, rafinēta, 
caurspīdīgs šķidrums, krāsa dzintaru dzeltena, 
smarža, garša raksturīga produktiem, bez nevēlamām 
blakus smaržām un piegaršām, nešķīstošie 
piemaisījumi ne vairāk kā 0,05%, pielietojama 
cepšanai un salātu gatavošanai 

0.9-1.0 kg l 300 

14.24 Lauru lapas Sausas, kaltētas, veselas lapas,  0.005-0.015 kg kg 2 
14.25 Raugs Maizes raugs, svaigs, izteikti svaiga rauga smarža 0.1-0.1 kg kg 6 
14.26 Garšvielu 

maisījums 
bez sāli 

Sauss, birstošs, smalki samalts, ar dārzeņu un zaļumu 
piedevām 

1.0-5.0 kg kg 30 

14.27 Vanilīna 
cukurs 

Sauss, birstošs, smalki samalts, ar izteiktu vanilīna 
specifisko smaržu 

0.02-0.03 kg kg 4 

14.28 Pipari melnie Smalki vienmērīgi  malti, sausi, birstoši,  0.015-0.030 kg kg 6 
14.29 Želatīns Sauss, birstošs pārtikas želatīns, gaiši brūnganā krāsā, 

bez svešām smarzām 
0.02 – 0.1 kg kg 0,5 

14.30 Sinepes Konservētas 190 g fasējumā gb 30 
14.31 Citronskābe Fasējumā 0.030 kg kg 4 
14.32 Tomātu 

mērce  
“spilva” 

Izgatavota no tomātu pastas (25-30 %),  klasiskā, bez 
piedevām, vienmērīgu konsistenci,  paredzēts 
pievienot  otrajiem ēdieniem un zupām 

0.4 –1,0 kg kg 250 

14.33 Majonēze 
“Brokastu” 

Oriģinālā, ar nedaudz dzeltenīgu nokrāsu, vienmērīgu 
konsistenci,  paredzēta salātu pagatavošanai  

0.4-1,0 kg kg 100 



  

14.34 Tēja 
“Možums” 

Melnā, beramā, sasmalcināta, kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, 
 

 100 g fasējums kg 40 

14.35 Tēja Dažādu ziedu, lapu, ārstniecības augu, sasmalcināta, 
kaltēta, sausa, tējas filtra papīra iepakojumā ar vai bez 
diedziņa, 1 pac. svars 1.5 gr, kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,    

25 – 100 gb 
iepakojumi  

gb 50 

14.36 Kafija Šķīstošā, bez piedevām  100 g fasējumā kg 40 
14.37 Kafijas 

aizstājējs 
 Miežu sastāvs 95% 
cigoriņi 5% 

0.3 kg kg 6 

14.38 Kakao  Pulveris, ar samazinātu tauku saturu, sauss, birstošs 0.1-0.3 kg kg 2 
14.39 Konser.bietes dzidru marinādi, bez nosēdumiem un piemaisījumiem 0.5 kg kg 120 
14.40 Zalie zirniši Vienmērīgi pec izmēra un gatavības pakāpes, saldena, 

dzidru marinādi, bez nosēdumiem un piemaisījumiem 
0,68kg kg 200 

14.41 Skābens 
griezts 

Dzidru marinādi  0,9kg kg 40 

14.42 Rīvmaize  Sauss, smalki samalts 1 kg kg 20 
14.43 Saulespuķu 

sēklas 
Sausas, veselas sēklas  1 kg kg 15 

14.44 Kanelis  Sauss, smalki samalts 0,025 kg kg 0,5 
14.45 Ķimenes Sausas, veselas sēklas  0,025 kg kg 1 
14,46 Zirni pelēkie Kalteti, sausi, bez piemaisījumiem 1 kg kg 100 
14,47 Marutki  konservētas 0,19 gab 70 
14.48 Garšvielas 

vistai “Kari” 
vai 
ekvivalents 

Sauss, smalki samalts 0,003 kg gab 100 

14.49 Dilles  Sauss, smalki samalts 0,015 kg gab 50 
14.50 Šokolades 

krēms 
“Nutella” 

Stikla iepakojums 0,350 gab 100 

14.51 Dzeriens 
kvass 

Plastmasas pudele 2l gab 50 



  

       
 
 

  
 

 

 

 


