ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 4213903005
„Bebrenes muiža”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5439
Tālr./fakss 65444937, 65444936, e-pasts: skola@bebrene.lv

Ilūkstes novada Bebrenes pagastā

24.05.2016.

Nr. BVPV2016/2

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā
Iespējamiem pretendentiem
Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas
iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) organizē iepirkumu par pārtikas
produktu piegādi Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai
vidusskolai (CPV kods – 15000000-8) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
piecpadsmito daļu, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas noteiktas 2014.gada
28.oktobra noteikumos Nr.673 „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma
izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumiem”, šī uzaicinājuma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai šī uzaicinājuma
1.pielikumā.
1. Pasūtītājs:
Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Reģistrācijas Nr. 90010239099
Juridiskā adrese: ,, Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts , Ilūkstes nov.,
LV-5439
Tālruņa numurs: 65444936, fakss 65444937
Kontaktpersona: Vita Stapķeviča, tālrunis 26593806
e-pasta adrese: skola@bebrene.lv
2. Iepirkuma priekšmets: ,,Pārtikas produktu piegāde Bebrenes vispārizglītojošās
un profesionālas vidusskolas vajadzībām” saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(1. pielikumā).
2.1. Paredzamā līgumcena – līdz 41999,99 EUR (visām daļām kopā).
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3.

Pretendents:

3.1.Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai fiziskā persona, kurš
iesniedzis šajā uzaicinājumā noteiktos dokumentus.
3.2.Pretendenta darbība pārtikas apritē ir atzīta vai reģistrēta Pārtikas aprites uzraudzības
likumā noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā darbību reģistrējošā iestādē ārvalstī, ja to
paredz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības (prasība attiecas uz pretendentiem,
kuru darbība pakļauta Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām).
4. Piedāvājumu iesniegšana:
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2016.gada 9.jūnijam plkst.13:00, iesniedzot personīgi
vai nosūtot pa pastu uz pasūtītāja juridisko adresi.
Piedāvājumi, kas iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, netiks izskatīti.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta.
5.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 30.jūnijam .

6. Preču piegāde:
6.1.Piegādes vieta:
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, ,,Bebrenes muiža”, Bebrene,
Bebrenes pagasts, Ilūkstes nov., LV-5439
6.2.Prece jāpiegādā no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas
telefoniski, nododot preci un rēķinus-pavadzīmes Bebrenes vispārizglītojošās un
profesionālās vidusskolas ēdnīcas šefpavārei.
6.3. Pasūtījums tiek veikts pa tālruni divas darba dienas iepriekš līdz plkst.15.00.
Piedāvājuma sagatavošana un preču piegāde jānodrošina, ievērojot norādītos un citus
pārtikas produktu piegādi regulējošos normatīvos aktus:
7.1. Pārtikas aprites uzraudzības likums;
7.2. Preču un pakalpojumu drošuma likums;
7.3. Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”;
7.4. Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”;
7.5. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485 „Bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”;
7.6. Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu, Komisijas Regulu (EK)
Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un
kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007;
7.7. Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr. 1056 „Lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles
kārtība”;
7.
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7.8. Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.673 „Noteikumi par vides
kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu
piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”.
7.9. Padomes regula 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājam,
ar ko paredz marķējumā noteiktās obligātās ziņas par norādēm uz pārtikas iepakojuma
vai tam piestiprinātas etiķetes, vai pārtikas pavaddokumentiem:
- pārtikas produktu nosaukums;
- minimālais derīguma termiņš, vai izlietošanas datums;
- jebkuri īpaši glabāšanas vai lietošanas nosacījumi;
- uzņēmuma, ar kura vārdu vai nosaukumu produktu tirgo, uzņēmuma vārds vai
uzņēmuma nosaukums un adrese.
8. Kvalitāte un garantija:
8.1.Pretendents garantē, ka piedāvātie pārtikas produkti būs augstas kvalitātes un atbildīs
visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas,
tajā skaitā pretendentam jānodrošina, ka pārtikas produkti būs atbilstoši Ministru
kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem".
8.2.Pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no
tiem ražoti, kā arī nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas – krāsvielas, garšas
pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus.
8.3.Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 2/3 no ražotāja
noteiktā kopējā derīguma termiņa precēm, kuru realizācijas termiņš ir līdz 3 mēnešiem.
8.4.Pārtikas produkti tiks izmantoti vispārējās pamatizglītības izglītības, vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās izglītības izglītojamo ēdināšanai.
9.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 7 daļās:

1) Maize un tās izstrādājumi, CPV kods 15810000-9;
2) Piens, piena produkti, CPV kods 15500000-3;
3) Gaļa, gaļas produkti, CPV kods 15100000-9;
4) Dārzeņi un garšaugi, CPV kods 03220000-9;
5) Augļi un ogas, CPV kods 03220000-9;
6) Zivis un zivju produkti, CPV kods 15200000-0
7) Bakaleja, CPV kods 15600000-4, 15400000-2, 15321000-4;
Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkumu kopumā vai par kādu/kādām iepirkuma daļām
atsevišķi. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
Piedāvājumu par konkrēto iepirkuma priekšmeta daļu piedāvāt, ja var izpildīt visas
tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības (izņemot pārtikas produktu vai dzērienu
iepakojuma apjomu vai tilpumu, kas var atšķirties no vēlamā iepakojuma par 30%, ja vien
fasējuma apjoms vai tilpums nav obligāta prasība).
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10.Iesniedzamie dokumenti:
9.1.Dokumenta kopija, kas apliecina paraksta tiesības (ja par pārstāvības tiesībām nav
iespējams pārliecināties publiski pieejamā reģistrā, piem. LURSOFT) (piemēram,
paraksttiesīgās amatpersonas izsniegta pilnvara).
9.2.Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma 1.pielikumā, katrai iepirkuma daļai atsevišķi).
9.3.Tehniskajam-finanšu piedāvājumam pievieno (prasība attiecas, piedāvājot produktus
ar paaugstinātu kvalitātes līmeni):
9.3.1.
Kontroles institūcijas izsniegta sertifikāta kopija par konkrētā produkta
atbilstību nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai vai bioloģiskajai lauksaimniecībai
vai akreditētas institūcijas izsniegts apliecinājums par produktu kvalitātes
rādītājiem, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas prasībām.
9.3.2.
Ja pretendents pats nav paaugstinātas kvalitātes prasībām atbilstošu pārtikas
produktu ražotājs vai audzētājs, apliecinājums par sadarbību vai sadarbības
uzsākšanu ar ražotāju (audzētāju), ja tiks noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums
ar pasūtītāju. Apliecinājumā norāda ražotāju (audzētāju) kontaktinformāciju: adresi,
tālruni.
Par sadarbības apliecinājumu netiks uzskatītas pretendenta iesniegtās preču
pavadzīmes par šo produktu piegādi iepriekšējā laika periodā.
Pasūtītājam papildus piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem
dokumentiem ir tiesības veikt norādīto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes
pārbaudes.
11. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pasūtītājs izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu katrā daļā atsevišķi.
12. Pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais
un kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.
13. Pasūtītājs patur tiesības neslēgt līgumu kādā daļā vai daļās, ja pretendentu piedāvājumi
pārsniedz iepirkumam izdalīto finansējumu.
10.

14.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts katrā daļā atsevišķi,
salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi pa vērtēšanas kritērijiem
saskaņā ar šādu metodiku:
1. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic saskaņā ar šādiem kritērijiem:
Kritērija
Vērtēšanas kritēriji
Maksimālais
nr. p.k.
punktu skaits
1.
Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta izpildei, EUR bez PVN
40
2.

3.
4.

Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni
īpatsvars - piedāvātie pārtikas produkti atbilst
bioloģiskās
lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
vai tās prodoktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām
Videi draudzīga produkta piegāde
Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana
Maksimālais iespējamais punktu skaits
4

30

20
10
100

2. Vērtējot kritērijus, pasūtītājs ņem vērā šādas attiecībā uz katru noteikto vērtēšanas
kritēriju izvirzītās prasības:
2.1. kritērijs „Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta izpildei, EUR bez PVN”
Maksimālais punktu skaits (40 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet
pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
K1= Czem/Cpied x 40, kur
K1 – kritērija novērtējuma rezultāts;
40 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;
Czem - viszemākā piedāvātā cena, EUR bez PVN;
Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena, EUR bez PVN.
2.2. kritērijs „Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni
īpatsvars - piedāvātie pārtikas produkti atbilst bioloģiskās lauksaimniecības
(BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes
rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas
(LPIA) prasībām”
Maksimālais punktu skaits (30) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauti visvairāk
produktu, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām, bet pārējiem piedāvājumiem
piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
K2 = Cpied/Cmax x 30, kur
K2– kritērija novērtējuma rezultāts;
30 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;
Cpied – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais produktu īpatsvars, kas atbilst bioloģiskās
lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu
kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas
(LPIA) prasībām;
Cmax – lielākais no pretendentiem piedāvātais produktu īpatsvars iepirkumā, kas atbilst
bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās
prodoktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas (LPIA) prasībām.
Ja Pretendenta piedāvājumā ir iekļauti produkti, kas vienlaikus atbilst lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas prasībām vai iekļauti Nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmā (NPKS) vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā (BLS), aprēķinot produktu
īpatsvaru, attiecīgais produkts tiek pieskaitīts tikai vienu reizi.
2.3. kritērijs „Videi draudzīga produktu piegāde”
Maksimālais punktu skaits (20) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā pretendenta
norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas līdz 50 km
rādiusā no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas.
15 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas/
komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 51 - 80 km rādiusā no Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās adreses.
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10 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču
komplektēšanas/loģistikas centrs atrodas 81 - 100 km rādiusā no Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas.
5 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas
/komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 101 - 300 km rādiusā no Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas.
Ja pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs
atrodas tālāk par 300 km no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas
atrašanās vietas, punkti netiek piešķirti.
2.4. Kritērijs „Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana”
Maksimālais punktu skaits (10) tiek piešķirts piedāvājumam, kuru iesniedzis
pretendents, kas parakstījis apliecinājumu (iekļauts tehniskajā-finanšu piedāvājumā)
par to, ka produktu iepakojums (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem
piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) tiks pieņemti no Pircēja atpakaļ pēc
iepakojumā esošo produktu izlietošanas.
3. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis
vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100
punkti.
4. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, pasūtītājs izvēlas
piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā “Piedāvāto pārtikas
produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni īpatsvars - piedāvātie pārtikas produkti
atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai
tās produktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas (LPIA) prasībām”. Ja arī šajā gadījumā ir vairāki pretendenti, kas saņēmuši
vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota piedāvājumam, kas saņēmis visvairāk
punktus par kritēriju – “Videi draudzīga produktu piegāde”.
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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2016.gada __._______________
Iepazīstoties ar noteikumiem par pārtikas produktu piegādi Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai,
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, bankas rekvizīti, tālruņa Nr., e-pasts)
piedāvā:
1. Vispārējās prasības produktiem:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Produkcijas kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 2/3 (divas trešdaļas) no ražotāja noteiktā preces derīguma termiņa.
Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Piegādājot preces, jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas termiņiem, veselības marķējumam.
Pārtikas produktu piegāde jāveic tikai ar atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotiem transportlīdzekļiem
saskaņā ar Pārtikas un Veterinārā dienesta prasībām.
Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām, atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā. Lai tas varētu izturēt
pārvadāšanu un pārkraušanu; nokļūt paredzētajā vietā atbilstošā kondīcijā.
Ja fasējums nav norādīts, tad piegādātājs to var izvēlēties atbilstoši Pārtikas un Veterinārā dienesta prasībām.
Pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam pilnībā jāatbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai.
Nekvalitatīvas produkcijas piegādes gadījumā bojātā produkcija jānomaina 24 stundu laikā.
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2. Obligātās prasības pārtikas produktiem:
produkti nedrīkst saturēt ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti;
produktu ražošanā nedrīkst tikt izmantotas sintētiskās krāsvielas;
konditorejas izstrādājumu sastāvā nedrīkst būt daļēji hidrogenēti augu tauki;
Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (ar grozījumiem, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 1.pielikuma
5.un 6.punktā, 2. pielikuma 6.un 7.punktā minētie pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem
ražoti, nesatur pārtikas piedevas- krāsvielas, garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus.
3. Piegādes prasības:
3.1. Kopējais preču apjoms var mainīties pa preču grupām līguma darbības laikā, ņemot vērā pasūtītāja budžeta izmaksas un skolēnu skaitu,
nemainīga paliek līgumcena.
3.2. Preču piegādes pieteikšanas iespējas pa tālruni.
3.3. Produktu piegāde notiek saskaņojot ar pasūtītāju.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

4. Ja tiek piedāvāti ekvivalenti produkti, tehniskajā piedāvājumā papildus obligāti jānorāda produkta nosaukums un sastāvs. Jānodrošina
tehniskajā specifikācijā norādītā konkrētā produkta kvalitātes prasības ēdiena pagatavošanas laikā produktiem, kas norādīti kā
ekvivalenti.
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1.1.pielikums
1.daļa „Maize un tās izstrādājumi”
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents:
nedrīkst piedāvāt produktus, ja tie satur:
1) daļēji hidrogenētus augu taukus;
2) izmantot augu eļļu ar ĢMO;
Nedrīkst piedāvāt miltu konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas – saldinātāji, garšas pastiprinātāji, krāsvielas un
konservanti;
Nr.
Preces
Tehniskā specifikācija
MērPlānotais
Piedāvātās preces BLS vai NPKS vai
Preces
Preces
Cena par
Cena par visu
p.k. nosaukums
vienība
apjoms
iepakojums un
LPIA prasībām
ražotājs
viena
vienu vienību
apjomu bez
fasējuma apjoms
atbilstošo produktu
(audzētājs),
iepakojuma
(mērvienību)
PVN (euro)
daudzums, kg
izcelsmes
cena bez
bez PVN
valsts
PVN (euro)
(euro)
1.
kg
Saldskābā Augstākā labuma, bez uzlabotājiem,
saldinātājiem, krāsvielām,
maize
1500
konservantiem, sagriezta, polietilēna
iepakojumā, svars 0,6 -1 kg
2.
Augstākā labuma, bez uzlabotājiem,
kg
Baltmaize
sagriezta, polietilēna iepakojumā,
650
svars 0,5 – 1kg
Par visu
apjomu
kopā

EUR

Apliecinām, ka:
1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti;
2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās
izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām,
piegādes brīdī būs atbilstoša norāde.
4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto
produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo
produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.
5. pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas _________ km (norādīt attālumu) no Ilūkstes novada Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas (,, Bebrenes muiža”, Bebrene,Bebrenes pagasts, Ilūkstes nov.).
________________________________________________________________
Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums
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1.2. pielikums

2.daļa „Piens, piena produkti”
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai, pretendentam:
1)
nav atļauts piedāvāt produktus, kuru ražošanā izmantots piens un kāda piena sastāvdaļa aizvietota ar citu sastāvdaļu;
2)
jāpiedāvā produkti, kas nav ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, kā arī nesatur pārtikas piedevas –
krāsvielas, garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus;
3)
jāpiedāvā produkti, kas ražoti saskaņā ar deklarētajiem un Latvijas valsts reglamentētajiem normatīviem un to kvalitātes atbilstību nepieciešamības gadījumā varēs vērtēt
atbilstoši kritērijiem sekojošos normatīvos (Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.97 „Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena
produktiem un saliktiem piena produktiem”, LVS 286:2000 „Dzeramais piens”, LVS 287:2000 „Piena tauku produkti”, LVS 288:2000 „Pamatprasības raudzētiem piena
produktiem”).
4)
jāpiedāvā produkti, kas ražoti saskaņā ar deklarētajiem un Latvijas valsts reglamentētajiem normatīviem un to kvalitātes atbilstību nepieciešamības gadījumā varēs vērtēt
atbilstoši kritērijiem sekojošos normatīvos (Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.97 „Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena
produktiem un saliktiem piena produktiem”, LVS 289:2000 „Pamatprasības sieriem”).
Nr.
p.k.

1.

2.

Preces
nosaukums

Piens

Kefīrs

Tehniskā specifikācija

Mērvienība

2 - 2,5% piena tauku saturs, svaigs,
produkta garša tīra, krāsa balta vai
viegli iedzeltena, konsistence
viendabīga, bez tauku piciņām un
olbaltumvielu pārslām, pa 1l
polipakā, vai tetropakā
2 - 2,5% piena tauku saturs,
pienskāba, atspirdzinoša, skābpiena
produktam raksturīga garša un
smarža, krāsa balta vai viegli
iedzeltena, konsistence viendabīga,
mēreni bieza ar izjauktu recekli, kura
ieraugs sastāv no pienskābes
baktērijām un raugiem,pa 1l
polipakā, vai tetropakā

l

Plānotais
apjoms

Piedāvātās
preces
iepakojums un
fasējuma
apjoms

2500

l

250
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BLS vai NPKS
vai LPIA
prasībām
atbilstošo
produktu
daudzums

Preces ražotājs
(audzētājs),
izcelsmes
valsts

Preces viena
iepakojuma
cena bez
PVN (euro)

Cena par
vienu vienību
bez PVN
(euro)

Cena par visu
apjomu bez
PVN (euro)

3.

4.

5.

7.

8.

Skābais
krējums

Saldais
krējums

Biezpiens

Jogurts
bez
saldinātājiem

Siers

20% tauku saturs, tīra pienskāba
garša, ar svaigam krējumam
raksturīgu tīru produkta smaržu.
Konsistence viendabīga, mēreni
bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no
baltas līdz kremkrāsai, bez augu
taukiem, 400 g paciņās
35% tauku saturs, tīra garša ar
svaigam krējumam raksturīgu
produkta smaržu, konsistence
viendabīga, bez augu taukiem,
500g paciņās
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. Sveramais
spainī.
1.5-2.5% 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, (bez krāsvielām un
konservantiem).
Saldais ar dažādām augļu piedevām,
polipakā vai tetrapakā.
Puscietie, nogatavinātie
(nogatavināšanas laiks ne mazāk kā
40 d), ar tauku saturu siera sausnā
45%, ar siera šķirnei raksturīgu
acojumu (Holandes, Krievijas sieri),
nesatur krāsvielas

pac.

150

pac.

360
kg

500

kg

960

kg

60
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10.

Sviests
saldkrējuma

A/L, piena tauku saturs ne mazāk kā
82%, bez piedevām un garšvielām.
Garša un smarža – tīra, raksturīga
svaigam sviestam, konsistence
viendabīga, plastiska masa griezumā,
virsma gluda, nedaudz spīdīga, krāsa
no gaiši dzeltena, līdz dzeltenai,
vienmērīga visā masā. Sastāvā ir
tikai piena izcelsmes tauki, fasēts
200g paciņas

pac.

600

Par visu
apjomu
kopā

EUR

Apliecinām, ka:
1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti;
2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās
izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes
brīdī būs atbilstoša norāde.
4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto
produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo
produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.
5. pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas _______ km (norādīt attālumu) no Ilūkstes novada Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas (,Bebrenes muiža”, Bebrene,Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads).
________________________________________________________________
Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums
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1.3.pielikums
3.daļa „Gaļa, gaļas produkti”
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās
reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai
pretendents:
Gaļas produktus (piemēram, desas, cīsiņus, sardeles, gaļas konservus, žāvētus, kūpinātus un sālītus gaļas produktus) drīkst piedāvāt, ja tie atbilst šādām prasībām:
1. satur vismaz 70 % gaļas;
2. nesatur pārtikas piedevas – garšas pastiprinātājus, krāsvielas un nitrītus;
3. nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem;
4. nesatur sojas pupas un to produktus;
5. satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g gaļas produkta.
Nr.
Preces
Tehniskā specifikācija
MērPlānotais
Piedāvātās
BLS vai NPKS
Preces
Preces viena
Cena par
Cena par
nosaukums
vienība
apjoms
preces
vai LPIA
ražotājs
iepakojuma
vienu
visu apjomu
p.k.
iepakojums un
prasībām
(audzētājs),
cena bez PVN
vienību bez
bez PVN
fasējuma
atbilstošo
izcelsmes
(euro)
PVN
(euro)
apjoms
produktu
valsts
(euro)
daudzums, kg
1.

2.

3.

Cūkgaļas
lāpstiņa bez
kaula

Svaiga, atdzesēta transporta
iepakojumā līdz 5kg

kg

Cīsiņi,
sardeles

A/l, sastāvā virs 70% cūkgaļa, mitruma
saturs gatavajā produktā 55-70%,
dabīgā apvalkā,bez krāsvielām, garšas
pastiprinātājiem bez E, sāls ne vairāk
kā 1,25gr uz 100 gr gaļas

kg

Cūkgaļas
karbonāde

Svaiga, atvēsināta, bez ādas, bez
treknuma, transporta iepakojumā, ne
vairāk par 3 kg iepakojumā

kg

1450

450

200
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4.

6.

7

Vārīta
uzgriežamā
desa

A/l gaļa, sastāvs virs 70% cūkgaļa,
mitruma saturs gatavā produktā 5570%, fas. batoniņos,bez garšas
pastiprinātājiem, krāsvielām, bez E,
sāls ne vairāk kā 1,25gr uz 100 gr gaļas

kg

Vistu šķiņķīši,
bez
muguriņām

Ar vienu kauliņu ,iepakots
vakuumiepakojumā līdz 5 kg

kg

Vistu
krūtiņas fileja

Svaiga, vienmērīga barojuma pakāpe,
vienāda lieluma, nesaspiesta.
Atdzesēta, iepakojumā līdz 5kg

kg

80

800

200
Par visu
apjomu kopā

EUR

Apliecinām, ka:
1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti;
2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās
izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām,
piegādes brīdī būs atbilstoša norāde.
4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto
produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo
produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.
5. pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas _______ km (norādīt attālumu) no Ilūkstes novada Ilūkstes
novada Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas (,,Bebrenes muiža”, Bebrene,Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads).
________________________________________________________________
Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums
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1.4.pielikums
4.daļa „Dārzeņi un garšaugi”
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Minimālās vizuālās kvalitātes prasības:
1) Produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai tik stipri bojāts, ka vairs neder patēriņam. Produktam jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem
trūkumiem;
2) Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez zemēm, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu
paliekām;
3) Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā tai ir jābūt pilnīgi svaigai un produktam nav pieļaujamas ne vismazākās vīšanas
pazīmes;
4) Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem un kaitēkļu bojājumiem;
5) Produktam ir jābūt bez svešas smaržas un garšas;
6) Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam;
7) Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam.
Nr.
Preces
Tehniskā specifikācija
Mērvienī
PlānoPiedāvātās
BLS vai NPKS
Preces
Preces viena
Cena par
Cena par visu
p.k.
nosaukums
ba
tais
preces
vai LPIA
ražotājs
iepakojuma
vienu vienību
apjomu bez
apjoms
iepakojums un
prasībām
(audzētājs),
cena bez
bez PVN
PVN (euro)
fasējuma
atbilstošo
izcelsmes
PVN (euro)
(euro)
apjoms
produktu
valsts
daudzums, kg
1. Ziedkāposti
Augstas kvalitātes, svaigi, nebojāti,
kg
nogatavojušies. Stingras galviņas,
80
baltas, vēlams audzētas Latvijā
2.

3.

4.

Tomāti

Gurķi

Paprika

Augstas kvalitātes, svaigi, nebojāti,
nogatavojušies, ar blīvu struktūru,
miltaini vai sulīgi, šķirnei raksturīgu
smaržu, formu un garšu, bez
saldējuma pazīmēm, pārtikas,
diametrs 7-10cm. Ražots Latvijā
Augstas kvalitātes, svaigi, nebojāti,
nogatavojušies, bez sasaldējumā
pazīmēm, pārtikas, diam. 3-5 cm,
garie – no 15 līdz 25 cm, iepakoti
pārtikas plēvē vai kastēs Ražots
Latvijā
Augstas kvalitātes, svaigi, nebojāti,
nogatavojušies, pārtikas, Ø10-13 cm*

kg

300

kg

420

kg

60
15

5.

6.

7.

8.

Puravi

Ledus salāti

Ķīnas kāposti

Skābi kāposti

Stingrām,neburzītām lapām, baltiem
kātu galiem, sulīgi un svaigi, bez
lieka mitruma, bez bojājumiem, bez
sakņu galiņiem, bez zemes lapu
starpās.
Svaigi, nepārauguši, stingri
piekļautām lapām, sulīgi, kraukšķīgi,
bez lieka mitruma, bez bojājumiem uz
lapām un kātiem, vienmērīgi
nogrieztām saknēm.
Svaigi, nepārauguši, stingri
piekļautām lapām, sulīgi, kraukšķīgi,
bez lieka mitruma, bez bojājumiem uz
lapām un kātiem, vienmērīgi
nogrieztām saknēm.
Bez etiķa, dabīgi ieskābēti, audzēti
Latvijā

kg

60
kg

100
kg

140
kg

200
Par visu
apjomu
kopā

EUR

Apliecinām, ka:
1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti;
2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās
izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes
brīdī būs atbilstoša norāde.
4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto
produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo
produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.
5. pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas _______ km (norādīt attālumu) no Ilūkstes novada Ilūkstes
novada Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas (,,Bebrenes muiža”, Bebrene,Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads).

________________________________________________________________
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1.5.pielikums
5.daļa „Augļi un ogas ”
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Minimālās vizuālās kvalitātes prasības dārzeņiem:
1) Produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai tik stipri bojāts, ka vairs neder patēriņam. Produktam jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem
trūkumiem;
2) Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez zemēm, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu
paliekām;
3) Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā tai ir jābūt pilnīgi svaigai un produktam nav pieļaujamas ne vismazākās vīšanas
pazīmes;
4) Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem un kaitēkļu bojājumiem;
5) Produktam ir jābūt bez svešas smaržas un garšas;
6) Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam;
7) Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam.
Preces
Tehniskā specifikācija
Mērvienīb
PlānoPiedāvātās preces
BLS vai NPKS vai Preces ražotājs Preces viena Cena par
Cena par
Nr.
nosaukums
a
tais
iepakojums un
LPIA prasībām
(audzētājs),
iepakojuma
vienu
visu apjomu
apjoms
fasējuma apjoms
atbilstošo produktu
izcelsmes
cena bez
vienību
bez PVN
p.k.
daudzums, kg
valsts
PVN (euro) bez PVN
(euro)
(euro)
Svaigi, nebojāti, tīri,
kg
1. Āboli

600
2.
3.
4.
5.

Banāni

Mandarīni

Citroni

Apelsīni

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

kg

Sulīgi, saldi, plānu miziņu,
viegli lobās, maz sēkliņu, bez
bojājumiem

kg

Sulīgi, plānu miziņu, viegli
lobās, maz sēkliņu, bez
bojājumiem

kg

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

kg

500
300
40
240
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6.

7.
8.

Bumbieri

Kivi

Nektarīni

Saldi, sulīgi vai miltaini
sulīgi, gatavi tūlītējai
lietošanai svaigā veidā, bez
bojājumiem.
Veseli, nebojāti, vienmērīgi
nogatavojušies, saldi, sulīgi,
plānu mizu.

kg

Veseli, nebojāti, vienmērīgi
nogatavojušies. Saldi, sulīgi.

kg

360
kg

30
120
Par visu
apjomu
kopā

1.
2.
3.
4.

EUR

Apliecinām, ka:
produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti;
piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās izmaksas,
ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes
brīdī būs atbilstoša norāde.
iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto
produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo produktu
izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.
5. pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas ________ km (norādīt attālumu) no Ilūkstes novada Ilūkstes
novada Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas (,,Bebrenes muiža”, Bebrene,Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads).

________________________________________________________________
Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums
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1.6.pielikums
6.daļa „Zivis un zivju produkti”
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents nodrošina, kaprodukti:
nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur pārtikas piedevas- krāsvielas, garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus.
Nav atļauts piedāvāt produktus, kuru ražošanā izmantots piens un kāda piena sastāvdaļa aizvietota ar citu sastāvdaļu.
Nr.
p.k.

1.

Preces
nosaukums

Heka fileja
saldēta

Tehniskā specifikācija

Fileja saldēta, augstākā labuma,
glazējums ne vairāk kā 5%, iepak.
Kastē 5- 10 kg vai
ekvivalents.(Izņemot produkciju,
kuras izcelsmes valsts Ķīna)

Mērvienība

Plānotais
apjoms

Piedāvātās
preces
iepakojums
un fasējuma
apjoms

BLS vai NPKS
vai LPIA
prasībām
atbilstošo
produktu
daudzums, kg

Preces
ražotājs
(audzētājs),
izcelsmes
valsts

Preces viena
iepakojuma
cena bez
PVN (euro)

Cena par
vienu
vienību
bez PVN
(euro)

Par visu
apjomu
kopā

EUR

Cena par visu
apjomu bez PVN
(euro)

kg

300

Apliecinām, ka:
1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti;
2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās
izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes
brīdī būs atbilstoša norāde.
4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto
produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo
produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.
5. pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas _______ km (norādīt attālumu) no Ilūkstes novada Ilūkstes
novada Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas (,,Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts,
Ilūkstes novads).
________________________________________________________________
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1.7.pielikums
7.daļa „Bakaleja”
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents nedrīkst
piedāvāt produktus, ja tie satur:
1) izmantota augu eļļu ar ģenētiski modificētiem organismiem;
2) daļēji hidrogenētos augu taukus
3) miltu konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas –saldinātāji, krāsvielas un konservanti
4) cukura konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas – saldinātāji, krāsvielas un konservanti
Nav atļauts piedāvāt produktus, kuru ražošanā izmantots piens un kāda piena sastāvdaļa aizvietota ar citu sastāvdaļu.
Ēdienu pagatavošanā ir atļauts izmantot majonēzi, kas satur mazāk par 1 g sāls uz 100 g produkta, nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas– konservantus un krāsvielas);
Ēdienu pagatavošanā ir atļauts izmantot tomātu mērci un kečupu, kas satur mazāk par 1 g sāls uz 100 g produkta, ogļhidrātus – 15 g uz 100 g produkta, nesatur aromatizētājus un
pārtikas piedevas – konservantus, krāsvielas un saldinātājus);
Drīkst izplatīt augļu sulas, kā arī dārzeņu sulas bez pārtikas piedevām, pievienotā cukura un sāls.
Drīkst izplatīt žāvētus augļu, ogas, dārzeņus un sukādes bez pārtikas piedevām – krāsvielām, saldinātājiem un konservantiem.
Produkcijai jāatbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam un Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulai Nr. 853/2004, un MK 03.03.2015 noteikumiem Nr. 115 "Prasības
fasētas pārtikas marķējumam". Pamatojoties uz MK 28.10.2014. noteikumu Nr. 673 3. punkta 3.2. apakšpunktu, piedāvāt produktus, kuri nesatur ģenētiski modificētus organismus,
nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem.
Nr.
Preces
Tehniskā specifikācija
MērPlānoPiedāvātās
BLS vai NPKS
Preces
Preces viena
Cena par
Cena par
p.k.
nosaukums
vienība
tais
preces
vai LPIA
ražotājs
iepakojuma
vienu vienību
visu apjomu
apjoms
iepakojums un
prasībām
(audzētājs),
cena bez
bez PVN
bez PVN
fasējuma
atbilstošo
izcelsmes
PVN (euro)
(euro)
(euro)
apjoms
produktu
valsts
daudzums, kg
1. Auzu pārslas
Augstākā labuma, smarža raksturīga
kg
pilngraudu
attiecīgajam graudu pārstrādes
120
produktam bez sasmakuma, pelējuma
un citām blakus smaržām, garša
raksturīga attiecīgajam graudu
pārstrādes produktam bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama.
Pilngraudu, krāsa raksturīga
attiecīgās krāsas graudu pārslām,
mitrums ne vairāk kā 13%,
nenolobīto pārslu saturs ne vairāk kā
0,5%, gružu piemaisījums (ietverot
sēnalas) ne vairāk kā 0,35%,
iepakojums: 1kg

20

2.

3.

4.

5- graudu
pārslas

Sausās
brokastis
(dažādas –
rīsu, kakao,
kukurūzas)
Cukurs

Augstākā labuma, smarža raksturīga
attiecīgajam graudu pārstrādes
produktam bez sasmakuma, pelējuma
un citām blakus smaržām, garša
raksturīga attiecīgajam graudu
pārstrādes produktam bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama.
Pilngraudu, krāsa raksturīga
attiecīgās krāsas graudu pārslām,
mitrums ne vairāk kā 13%,
nenolobīto pārslu saturs ne vairāk kā
0,5%, gružu piemaisījums (ietverot
sēnalas) ne vairāk kā 0,35%,
iepakojums: 1kg
pārslas ar cukura glazūru, sausas,
nesalipušas, kraukšķigas, glazētas,
bez konservantiem, nesabirzušas,
iepakojums: 1kg

kg

Baltais, smalks.

kg

60

kg

180

500
5.

6.

7.

Ciete
kartupeļu

Ievārījums (
dažādi, nesatur
krāsvielas,
aromatizētājus
konservantus,
saldinātājus)
Eļļa

baltā krāsā pulveris, saberžot ir cietei
raksturīga gurkstoša skaņa, cietei
raksturīgu smaržu, bez blakus
smaržām, citu cietes veidu
piemaisījumi nav atļauti, iepakojums
0,4kg
Patogēnie mikroorganismi un zarnu
grupas baktērijas nav pieļaujamas,
pelējumu sēnīte un raugu šūnas nav
pieļaujamas. Dažādu augļu, ogusaturs vismaz 40%, pasterizēts, salds,
ar ogām, iepakojums: 5-10 kg spainī
100%, pirmā spieduma neapstrādāta
olīveļļa, auksti spiesta, smarža, garša
raksturīga produktam, bez
nevēlamām blakus smaržām un
piegaršām, nešķīstošie piemaisījumi
ne vairāk kā 0,05%, nesatur ĢMO un
nav ražota no ĢMO, iepakojums: 1 l
pudelēs.

kg

150

kg

150

l

210
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8.

9.

Grūbas

Griķi

10. Manna

Augstākā labuma, smarža raksturīga
attiecīgajam graudu pārstrādes
produktam bez sasmakuma, pelējuma
un citām blakus smaržām, garša
raksturīga attiecīgajam graudu
pārstrādes produktam bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. No
veseliem graudiem, krāsa raksturīga
attiecīgās krāsas graudu putraimiem,
birstoši, veselo kodoliņu saturs ne
mazāk kā 99,5%, vienāda lieluma,
mitrums ne vairāk kā 14%, atkritumu
piemaisījumi ne vairāk kā 0.3%,
miltiņu saturs ne vairāk kā 0.2%,
iepakojums: 1kg
Augstākā labuma, smarža raksturīga
attiecīgajam graudu pārstrādes
produktam bez sasmakuma, pelējuma
un citām blakus smaržām, garša
raksturīga attiecīgajam graudu
pārstrādes produktam bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama.
Gargraudu, tīri, sijāti, bez
piemaisījumiem, vienāda lieluma,
veseli, nenolobīto graudu saturs ne
vairāk kā 0,5%, iepakojums: 1kg
Augstākā labuma, smarža raksturīga
attiecīgajam graudu pārstrādes
produktam bez sasmakuma, pelējuma
un citām blakus smaržām, garša
raksturīga attiecīgajam graudu
pārstrādes produktam bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. No
kviešu graudiem, krāsa balta vai
iedzeltena, irdena, birstoša, sausa,
mitrums ne vairāk kā 15.5 %, pelnu
saturs ne vairāk kā 0.6%, iepakojums:
1kg

kg

25

kg

150

kg

150
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11. Putraimi
miežu

12. Rīsi klasiskie,
tvaicēti

13. Gurķi marinēti

14. Kakao
pulveris

Augstākā labuma, smarža raksturīga
attiecīgajam graudu pārstrādes
produktam bez sasmakuma, pelējuma
un citām blakus smaržām, garša
raksturīga attiecīgajam graudu
pārstrādes produktam bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama.
Krāsa raksturīga attiecīgās krāsas
graudu putraimiem, mitrums ne
vairāk kā 14%, birstoši, veselo
kodoliņu saturs ne mazāk kā 99%,
atkritumu piemaisījums ne vairāk kā
0.3%, miltiņu saturs ne vairāk kā
0.8%, iepakojums: 1kg
Augstākā labuma, smarža raksturīga
attiecīgajam graudu pārstrādes
produktam bez sasmakuma, pelējuma
un citām blakus smaržām, garša
raksturīga attiecīgajam graudu
pārstrādes produktam bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama.
Gargraudu, tīri, sijāti, bez
piemaisījumiem, vienāda lieluma,
veseli, nenolobīto graudu saturs ne
vairāk kā 0,5%, iepakojums: 1kg
Nav izmantoti konservanti un
krāsvielas. Dārzeņu marinādes ražo,
lietojot skābuma regulētāju. Citus
konservantus neizmanto. Marinēti,
veseli, vienādi pēc izmēriem 8-12
cm, tīri, bez mehāniskiem
bojājumiem, ar raksturīgu marinētu
gurķu smaržu, garša vidēji piesātināta
marinētiem gurķiem raksturīga, kožot
kraukšķīga ar diļļu un garšaugu
piegaršu, marināde dzidra, 3 l stikla
burkās.
100% kakao pulveris, sauss, birstošs,
tauku saturs ne mazāks kā 20%,
pulveris 0,1kg fasējumā

kg

35

kg

220

gab.

80

pac.

70
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15. Tēja dažādu
augu

Dažādu ziedu, lapu, ārstniecības
augu, sasmalcināta, kaltēta, sausa,
tējas filtra iepakojumā,
(,,Možums”vai ekvivalents) 20g
pakās
kviešu milti, augstākās kvalitātes
milti no veseliem graudiem, lipekļa
saturs ne mazāk kā 26%, pelnvielu
saturs ne vairāk kā 0.58%, smarža
raksturīga kviešu miltiem bez
nepiederošām smaržām, garša
raksturīga kviešu miltiem, bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba,
krāsa balta vai ar zilganu vai
dzeltenīgu toni, milti irdeni, birstoši,
mitrums ne vairāk kā 15%, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama, iepakojums:
1-2 kg

pac.

17. Pipari melnie
malti

Malti, fasēti 20g paciņā

pac.

18. Pipari melnie
graudu

Rupjie, fasēti 20 g paciņā

19. Smaržīgie
pipari

Rupjie, 20 g paciņā

20. Vanilīna
cukurs

Fasēts 15 g paciņā

21. Citronskābe

Fasēta 20 g paciņā

16. Milti kviešu

150
kg

200

240
pac.

20
pac.

80
pac.

500
pac.

120
22. Kanēlis

Fasēta 20 g paciņā

pac.

50
23. Lauru lapas

Fasētas hermētiskā iepakojumā , 10
g iepak.

pac.

10
24

24. Dilles

Kaltētas, 10-20 g iepakojumā

pac.

120
25. Makaroni
(dažādu veidu)

26. Olas

27. Pupiņas baltās

28. Rozīnes

29. Ābolu sula

Bez piedevām un bez krāsvielām,
augstākā labuma, no cieto šķirņu
kviešu miltiem
0.5- 5kg fasējumā.
Izturīgā iepakojumā, svaigas, tīras,
veselas, A kategorija, L izmēra,
iepakojums: kastē 10 olas

Kg

240
kastes

480

Smarža raksturīga attiecīgajam
pākšaugu veidam bez sasmakuma,
pelējuma un citām blakus smaržām,
garša raksturīga attiecīgajam
pākšaugu veidam, bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba.
Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama,
vienādas gatavības pakāpes. Raibās,
kaltētas, veselas, sausas, vienāda
lieluma, vidēji lielas, mitrums
≤17.0%, atkritumu piemaisījumi
≤0.5%, graudu piemaisījumi ≤2.0%
(tai skaitā bojātas sēklas ≤0.8%,
saēstas sēklas ≤0.5%), iepakojums:
1kg
Gaišās, bez kauliņiem, nepārkaltētas,
vienmērīga lieluma, nesaspiestas, bez
svešķermeņiem, fasētas 1 kg

kg

Nesatur konservantus un mākslīgus
garšas, smaržas un krāsas
pastiprinātājus un uzlabotājus.
Patogēnie mikroorganismi un zarnu
grupas baktērijas nav pieļaujamas,
pelējumu sēnīte un raugu šūnas sulai
nav pieļaujamas. Iegūta no svaigiem
āboliem, 100%, saldskāba,
nedzidrināta, termiski apstrādāta,
iepakojums: stikla burka, 2,9-3 l

l

50

kg

70
300
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30. Tomātu pasta

31. Zirņi šķeltie

32. Zirņi
konservēti

33. Aprikozes
žāvētas

34. Plūmes
žāvētas

Patogēnie mikroorganismi un zarnu
grupas baktērijas nav pieļaujamas,
pelējumu sēnīte un raugu šūnas nav
pieļaujamas. Tomātu pasta- 100%,
bez garšas pastiprinātājiem un
konservantiem, vienmērīgu
konsistenci, iepakojums stikla burkās
0,5 – 1,0 l
Smarža raksturīga attiecīgajam
pākšaugu veidam bez sasmakuma,
pelējuma un citām blakus smaržām,
garša raksturīga attiecīgajam
pākšaugu veidam, bez blakus
piegaršas, nedrīkst būt rūgta, skāba.
Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama,
vienādas gatavības pakāpes.
Dzeltenie (zupas), kaltēti, sausi,
šķeltie, zeltainu nokrāsu, mitrums
≤15.0%, atkritumu piemaisījumi
≤0.4%, bojātas sēklas ≤0.4%, saēstas
sēklas ≤0.5, nelobītas sēklas ≤0.8%,
drupinātas sēklas ≤1.0% ,
iepakojums: 1kg
Nesatur konservantus un krāsvielas,
dzidra marināde, bez nosēdumiem un
bez piemaisījumiem. Konservēti,
vienmērīgi pēc izmēra un gatavības
pakāpes, saldeni, mīksti, zirņu masas
daļa ne mazāk kā 60% no kopējās
masas, iepakojums: 0,75l
bez kauliņiem, nepārkaltētas,
vienmērīga lieluma, nesaspiestas,
dabiski kaltētas, bez konservantiem
(neapstrādātas ar SO2), iepakojums:
1 kg
Žāvētas, melnās, bez kauliņiem,
nepārkaltētas, vienmērīga lieluma, 1
kg fasējumā

gab.

80

kg

30

gab.

200

kg

24
kg

24

26

35. Konservētas
skābenes

36. Sāls

Nesatur konservantus un krāsvielas,
dzidru marinādi, bez nosēdumiem un
bez piemaisījumiem. Skābeņu lapas,
tīras bez kātiem un stiegrām,
vienmērīgi sagrieztas, sastāvs
(skābenes, sāls), iepakojums: 0,5-1 l
stikla burka
Rupjā, fasēta 1 kg

gab.

80

kg

60
37. Pārtikas soda

Fasēta 500 g iepakojumā

pac.

10
38. Pārtikas
želatīns

39. Majonēze

augstas kvalitātes, caurspīdīgs, vai
daļēji caurspīdīgs, bez nepatīkamas
piegaršas un smaržas, ātri, labi
uzbriest siltā ūdenī, izšķist
vienmērīgi, nepaliek cieti, neizšķīduši
želantīna graudi (gabaliņi),
iepakojums: 0,015kg
Maiga salātu gatavošanai paredzēta
majonēze ar taukvielu sastāvu
produktā robežās no 35-45%.
Konsistence bieza, viendabīga, ar
ierobežotu sāls daudzumu, nesatur
ģenētiski modificētus organismus,
atbilst ES regulās noteiktajiem
nekaitīguma kritērijiem. Satur mazāk
par 1 g sāls uz 100 g produkta,
nesatur aromatizētājus un pārtikas
piedevas– konservantus un krāsvielas
Paciņās 250 g, vai spainīši līdz 1 kg

pac.

500

gab.

200

Par visu
apjomu
kopā

EUR

Apliecinām, ka:
1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti;
2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās
izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes
brīdī būs atbilstoša norāde.
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4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto
produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc iepakojumā esošo
produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu.
5. pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas _______ km (norādīt attālumu) no Ilūkstes novada Ilūkstes
novada Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas (,,Bebrenes muiža”, Bebrene,Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads).

________________________________________________________________
Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums
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2. pielikums
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr._________
Bebrenē, Ilūkstes novadā

2016. gada ____________

Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, reģ. Nr.90010239099, tās direktores Ērikas Šaršunes personā, kura rīkojas
uz nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
____________________, reģ. Nr. ____________, tās _______________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs), no
otras puses, abi kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs,
pamatojoties uz iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai”, rezultātiem,
lēmums pieņemts 20__.gada ___. ____________ , noslēdz šādu līgumu, (turpmāk –Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo Līgumu Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam pārtikas produktus (turpmāk – Preces) saskaņā ar tehniskajā – finanšu
piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) norādīto sortimentu, norādītajiem izcenojumiem un Pasūtītāja veiktajiem pasūtījumiem, bet Pasūtītājs
apņemas pieņemt Preces un samaksāt par piegādātajām Precēm saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2. Pasūtītājs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā.
1.3. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) ietverto Preču apjomi katrā pozīcijā vienas iepirkuma priekšmeta daļas ietvaros var tikt
samazināti Līguma izpildes laikā.
1.4. Līguma ietvaros saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem var tikt piegādātas Preces, kas aizstāj Līguma pielikumā norādītās preces – pēc veida
iekļaujas preču grupā, pēc būtības ir aizstājamas un to vienības (kg, litrs utt.) cena ir zemāka vismaz par 5% par tās preces cenu, kuru piegādātā
Prece aizstāj. Līdzēju pārstāvji iepriekš vienojas par šādu aizstājošu preču piegādi un cenām.
1.5. Pasūtītājs var iegādāties no Piegādātāja arī citas Preces, kuru patēriņš ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz
iepirkuma rīkošanas brīdi. Tehniskajā specifikācijā neiekļauto pozīciju apjoms nepārsniegs 10% no iepirkuma apjoma un tiks ieskaitīts kopējā
līguma summā, kas norādīta Līguma 2.1.punktā. Šādas Preces Pasūtītājs iegādāsies par cenām, par kurām Līdzēji vienojas atsevišķi un kas ir
samērīgas attiecībā pret vietējā tirgū pieejamām.
2.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā līguma summa nepārsniedz ________ EUR (________ euro _____ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis
tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Latvijas Republikās spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa likmi.
2.2. Līguma summa ietver Preču piegādes izdevumus (t.sk. transporta) līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai, Preču izkraušanas, iepakojuma
izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Preces piegādi.
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2.3. Samaksa par Preču piegādēm tiek veikta saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi-rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto
bankas kontu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šajā Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas.
2.4. Pasūtītājs neapmaksā Preču pavadzīmi-rēķinu, ja par kādu no piegādātajām Precēm ir sastādīts iebildumu akts (Līguma 2.pielikums), līdz brīdim,
kamēr tiek novērstas aktā fiksētās neatbilstības Pircēja veiktā pasūtījuma prasībām vai Līguma noteikumiem.
2.5. Par Preču apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis Preču pavadzīmē-rēķinā norādīto summu uz Piegādātāja bankas
kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
2.6. Puses vienu reizi līguma darbības laikā, bet ne agrāk kā pēc 4 (četriem) mēnešiem no Līguma noslēgšanas, savstarpēji saskaņojot, var mainīt
Preču piegādes cenas. Par Preču cenu izmaiņām Līdzējs, kurš ierosina cenu izmaiņas, iesniedz juridiski pamatotu dokumentu. Preces vienības
cena nevar tikt mainīta vairāk kā par 5%. Par Preču cenu izmaiņām tiek noslēgta savstarpēja vienošanās un jaunās cenas stājas spēkā ne ātrāk kā
vienu mēnesi pēc vienošanās parakstīšanas.
3.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz 2017.gada 30.jūnijam, ņemot vērā 3.2.punkta nosacījumu.
Līguma darbības termiņš automātiski izbeidzas, līdzko tiek sasniegta Līguma 2.1.punktā noteiktā Līguma summa.
Līdzēji, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, 7 (septiņas) dienas iepriekš nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz
viens no sekojošiem gadījumiem, ja:
3.4.1. Piegādātājs ir nokavējis Līgumā noteikto piegādes termiņu, un ja Piegādātāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 8 (astoņas) stundas;
3.4.2. Piegādātāja iesniegtajā Preču pavadzīmē - rēķinā cenas neatbilst (ir lielākas) par Līguma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām
cenām;
3.4.3. atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma aktu par Preces neatbilstību Līguma tehniskajai specifikācijai
(1.pielikums);
3.4.4. atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma aktu par Preces neatbilstību kvalitātei;
3.4.5. atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma aktu par piegādāto Preču neatbilstību pasūtījumam (veids,
sortiments, daudzums u.c. prasības);
3.4.6. ja par Preču piegādi tiek prasīta papildus samaksa;
3.4.7. ja Piegādātājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Piegādātājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 1 (vienas) darba dienas
laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.
3.5. Ja Piegādātājs nenodrošina Līguma prasības un ir konstatēts veselības traucējums kādam no vispārējās pamatizglītības iestādes izglītojamam
Piegādātāja vainas dēļ, kas apstiprināts ar Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu apliecinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties izbeigt
Līgumu un šādā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītajam soda naudu 1400,- EUR (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi)
apmērā 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas.
3.6. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs
nokavē atkārtoti (vismaz 2 reizes) līgumā noteikto samaksas termiņu vairāk kā 15 (piecpadsmit) dienas.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
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3.7. Līguma noteikumi var tikt grozīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus, Līdzējiem vienojoties. Visi Līguma grozījumi un
papildinājumi, kas saistīti ar šo Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
4.

PIEGĀDĀJAMĀS PRECES KVALITĀTE

Piegādāto Preču kvalitātei jāatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalitātes prasībām, Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Ministru
kabineta 2012. gada 13.marta noteikumu Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (MK 14.07.2015.noteikumu Nr.405 redakcijā, kas stāsies spēkā
01.01.2016.), Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 ,,Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās programmas” prasībām. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2. Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs apmaina pret atbilstošu Preci 24 (divdesmit četru) stundu laikā no neatbilstošās
Preces nodošanas Pasūtītājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs.
4.3. Piegādes laikā Precēm jābūt fasētām Preču ražotāja oriģinālā iepakojumā un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pilnīgu Preču drošību
pret iespējamajiem bojājumiem tās transportējot.
4.4. Tarai ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Pārtikas aprites uzraudzības likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa
Regulām (EK) Nr.852/2004 un 853/2004 par pārtikas produktu higiēnu.
4.5. Piegādātājs, piegādājot Preces, bet vienlaikus nenodrošinot to atbilstību Līguma 4.1. un 4.4.punktā noteiktajām prasībām, sedz zaudējumus par
pārtikas aprites uzraudzības institūcijas konstatētajām neatbilstībām par produktu kvalitāti un neatbilstību Līguma 4.1. un 4.4.punktā noteiktajām
normatīvo aktu prasībām, produktu transportēšanas nosacījumiem, nenodrošinot Preces kvalitātei atbilstošu temperatūru, ieskaitot izdevumus par
preces iegādi par augstāku cenu no cita komersanta gadījumos, ja tiek apturēta nekvalitatīvas Preces iegāde no Piegādātāja un izmantošana
izglītojamo ēdināšanā.
4.1.

5. PRECES PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Preces tiek piegādātas adresē: Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, ,,Bebrenes muiža”,Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads. Piegādātājs nodrošina Preču piegādi sākot ar minimālo pasūtījuma summu – 0,01 (00 euro, viens cents) euro un veic Preču izkraušanu.
4.7. Pasūtījums tiek veikts telefoniski (Piegādātāja tālruņa Nr.____________) darba dienās ne vēlāk kā līdz plkst.15.00. Piegādātājs piegādā
Pasūtītājam Preces ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc pasūtījuma saņemšanas dienas, no plkst.9.00 līdz plkst. 14.00 saskaņā ar tehnisko
specifikāciju vai citā laikā, ja Līdzēji par to vienojušies.
4.8. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Līdzēju pilnvaroti pārstāvji parakstījuši Preču pavadzīmi-rēķinu.
4.9. Preču pieņemšanas - nodošanas kārtība Līguma izpildes laikā:
4.6.
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4.9.1. Preču piegādes vietā par pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā persona no Pasūtītāja puses pārbauda piegādāto Preču kvalitāti un daudzumu, to
atbilstību pasūtījumam (sortiments, apjoms, kvalitāte un cena par vienību, u.tml.), Preču pavadzīmei-rēķinam un Līgumam;
4.9.2. Gadījumos, kad pēc Preču piegādes tiek konstatēti Preču defekti un/vai bojājumi, kā arī neatbilstība pasūtījumam vai citām šajā Līgumā
noteiktajām prasībām (turpmāk – Preču trūkumi), par pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā persona no Pasūtītāja puses sagatavo un nosūta
iebilduma aktu (Līguma 2.pielikums) pa faksu vai e-pastu Piegādātāja pārstāvim. Šādā gadījumā:
4.9.2.1. Piegādātājam tajā pašā dienā pēc akta saņemšanas nekavējoties jāierodas pie Pasūtītāja Preces piegādes vietā vai telefoniski jāsazinās ar
Pasūtītāju. Ja Piegādātājs vai tā pilnvarotā persona neierodas pie Pasūtītāja vai atbildīgās personas no Pasūtītāja puses, bet tikai sazinās
telefoniski, tad Piegādātājam nav tiesības apstrīdēt aktā rakstīto;
4.9.2.2. ja konstatētie trūkumi ir pamatoti, Piegādātājam bez papildu samaksas tie jānovērš Pasūtītāja pārstāvja noteiktajā termiņā, kas nevar būt
īsāks par 24 (divdesmit četrām) stundām, pēc Līguma 5.4.2.punktā minētā iebildumu akta sastādīšanas un nosūtīšanas Piegādātāja
pārstāvim;
4.9.2.3. ja Piegādātājs konstatētos trūkumus nenovērš Pasūtītāja pārstāvja noteiktajā termiņā pēc iebilduma akta sastādīšanas un nosūtīšanas
Piegādātāja pārstāvim, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu saskaņā ar šī Līguma 7.punktu.
4.10. Pasūtītājs nepieņem apmaksai nepareizi vai nepilnīgi noformētus dokumentus. Gadījumā, ja Piegādātājs ir kļūdījies, norādot nepareizus
rekvizītus Preču pavadzīmē-rēķinā un tā ir parakstīta no Pasūtītāja puses, Piegādātājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja paziņošanas
(telefoniski vai rakstiski) dienas iesniedz atbilstošu Preču pavadzīmi-rēķinu.
4.11. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Piegādātāja piegādātās Preces, kas neatbilst pasūtījumam vai Līguma noteikumiem.
4.12. Ja piegādātas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces (piemēram, tehniskajai specifikācijai neatbilstošs derīguma termiņš), Līdzēji var
vienoties par ātri bojājošās produkcijas pārcenošanu no 10% līdz 50% no piedāvājumā noteiktās cenas par vienu vienību. No Pasūtītāja puses
šajā punktā noteiktās darbības veic Līguma 9.1. punktā noteiktā persona vai arī persona, kuru uz to ir pilnvarojusi Līguma 9.1. punktā noteiktā
persona.
4.13. Taru, kas tiek izmantota vairākkārtīgi, Piegādātājs nodod Pasūtītāja lietošanā bez maksas. Pasūtītājam tara tiek piegādāta kopā ar Pasūtītāja
pasūtījumu. Pēc minētās taras atbrīvošanas Pasūtītājs atgriež taru Piegādātājam.
4.14. Piegādātājs nodrošina izlietoto Preču iepakojuma (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi)
pieņemšanu no Klienta, nepieprasot papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu. (Ja Piegādātājs tehniskajā-finanšu piedāvājumā
pievienojis apliecinājumu par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu).
6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. saņemt šī Līguma 1.pielikumā minētās Preces un visu ar šo Preci saistīto dokumentāciju, parakstot attiecīgu Preču pavadzīmi - rēķinu;
6.1.2. nodrošināt saņemto Preču pieņemšanu un pienācīgu uzglabāšanu;
6.1.3. apņemas samaksāt par piegādāto Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības papildus Piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem veikt piegādāto Preču izcelsmes un kvalitātes
pārbaudes.
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6.3. Piegādātājs apņemas:
6.3.1. piegādāt Pasūtītājam šī Līguma 1.pielikumā minētās Preces un visu ar šo Preci saistīto dokumentāciju Līgumā noteiktajā termiņā;
6.3.2. nodrošināt Preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem
standartiem, šī Līguma noteikumiem, kvalitātes sertifikātam un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem
aktiem;
6.3.3. nodrošināt Preces marķējumu. Preces marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, to nedrīkst aizsegt
ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi.
6.4.Piegādātājam, ja tas pats nav bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu produktu ražotājs vai audzētājs, attiecībā uz produktiem, kuri atbilst
minētajām prasībām, ir pienākums iesniegt Pasūtītājam ražotāju un audzētāju sarakstu, norādot to kontaktinformāciju, un ražotāja vai audzētāja
apliecinājumu par sadarbību ar attiecīgo piegādātāju pārtikas produktu Līguma izpildē, kas pievienojams Līgumam un kļūst par tā neatņemamu
sastāvdaļu;
6.5.Piegādātājs nodrošina, lai uz to Preču iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām,
piegādes brīdī ir atbilstoša norāde.
7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
7.1.Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteiktos pasūtījuma izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens
procents) apmērā no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez PVN.
7.2.Ja Piegādātājs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līguma 5.4. punkta noteiktajā kārtībā, tas maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma prasībām neatbilstošās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas bez PVN.
7.3.Gadījumā, kad Pasūtītājs aprēķina Piegādātājam līgumsodu, nākamo rēķinu, ko Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam pēc līgumsoda aprēķināšanas,
Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līgumsoda saņemšanas.
7.4.Ja Pasūtītājs neveic pasūtījuma apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad Piegādātājam ir tiesības prasīt soda naudu 0,1% (nulle komats viens
procents) apmērā no laikā nesamaksātās Preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās
summas.
7.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.
7.6.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
7.7.Līdzēji ir atbildīgi par to darbības vai bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
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8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Šā Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis
Latvijas Republikā vai stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, ka arī pusēm saistoši normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem pusēm nav iespējas izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju,
vainu vai nolaidību.
8.2. Līdzēja nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par šā Līguma laušanu vai saistību nepildīšanu, ja Līdzējs,
kuru ietekmējis šāds notikums (a) ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos
alternatīvos soļus, lai izpildītu šā Līguma noteikumus un (b) ir informējusi otru Līdzēju pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.
8.3. Jebkurš periods, kurā Līdzējam saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzinās laikam,
kurā Līdzējs nespēja veikt šādu darbību Nepārvaramas varas ietekmē.
8.4.Ja Līguma termiņa pagarinājums sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem sastāda vairāk kā divus mēnešus, katrai Pusei, neatlīdzinot otrai Pusei
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā radušos zaudējumus, ir tiesības atteikties no saistību izpildes, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.
9. CITI NOSACĪJUMI
9.1. Līdzēju pilnvarotās personas Līguma darbības laikā ir:
9.1.1. par pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā persona no Pasūtītāja puses – Anna Keivomege, tālr. 65444936, e-pasts skola@bebrene.lv;
9.1.2. no Izpildītāja Puses – __________________, tālr. _______________, e-pasts ____.
9.2.Jautājumus, kuri nav noteikti šajā Līgumā, Līdzēji risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.
9.3.Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
9.4.Līdzēju juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Līdzēju pienākums ir 5 (piecu) dienu laikā paziņot šo informāciju otram
Līdzējam.
9.5.Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam un viens – Piegādātājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
9.6.Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir:
1. pielikums - Tehniskais – finanšu piedāvājums;
2.pielikums – Iebildumu akta forma.
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10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS
Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošā un
profesionālā vidusskola,
Reģ.nr. 90010239099
,,Bebrenes muiža”,Bebrene, Bebrenes pagasts,
Ilūkstes novads, LV-5439

PIEGĀDĀTĀJS

Ilūkstes novada pašvaldība
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447
Reģ.Nr. 90000078782
Banka A/S “SEB Banka”
Konts LV05UNLA0005011130034
Kods UNLALV2X
_________________Ērika Šaršune
(paraksts)

________________
(paraksts)

2016. gada _____ . ___________
2016. gada _____ . _____________
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2.pielikums
201__.gada ___.________
Iepirkuma līgumam Nr._______________
< noformē uz __skolas veidlapas>

Iebilduma akts
Ilūkstes novada Bebrenes pagastā
(sastādīšanas vieta)
___.___.201__.

Nr.___

Par pārtikas produktu piegādi
Piegādātājs: ___________________________
(nosaukums)
Akts sastādīts, piedaloties:_____________________________,
_____________________________,
_____________________________,
(personu uzskaitījums)
par to, ka, piegādātāja „___________________” saskaņā ar 2016.gada __.__________ noslēgto IEPIRKUMA LĪGUMU Nr.____ piegādātā
prece ir nekvalitatīva un/vai neatbilst līguma tehniskajam-finanšu piedāvājumam un/vai neatbilst pasūtījumam (veids, sortiments, daudzums u.c.
prasības) un/vai Preču pavadzīmē – rēķinā cenas neatbilst (ir lielākas) līguma tehniskajā-finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām un/vai ir nokavēts
līgumā noteiktais piegādes termiņš (vajadzīgo pasvītrot), jo_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (pamatot kāpēc ir nekvalitatīva vai neatbilst līguma nosacījumiem).
Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens Piegādātājam, otrs Pasūtītājam.
Pielikumā: _________________________________________________________________
Klātesošās personas
_______________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
_______________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
_______________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
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