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1. Vispār īgā informācija 
 

1.1. Pasūtītājs 
 
Il ūkstes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” 
Pasūtītāja rekvizīti: 
Reģistrācijas Nr. 90000079044 
Adrese: Jēkabpils iela 10A, Ilūkste, Ilūkstes novads 
Tālruņa Nr.: 654 62175 
E-pasta adrese: singabd@inbox.lv 
Bankas konta Nr. LV53HABA0551026255702 
 
Iepirkumu veic saskaņā ar Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” (turpmāk –Ilūkstes PII “Zvaniņš”) vadītājas Ingas Strodes 06.11.2017. 
rīkojumu Nr. 2-20/30 izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija). 
 

1.2. Kontaktpersona 
 
Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: 
1.2.1. Nadežda Tvardovska (tālr. 65462175, mob. 26885074, e-pasts: singabd@inbox.lv, adrese: Jēkabpils iela 10A, Ilūkste, Ilūkstes novads) 
1.2.2. Kristina Placina (tālr. 65444931, mob. 28707977, e-pasts: bernudarzsmazputnins@inbox.lv, adrese: “Mazputniņš”, Bebrene, Bebrenes 
pagasts, Ilūkstes novads)  
 

1.3. Iepirkuma metode 
 
1.3.1. Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 19. panta trešo daļu. 
 

 
1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārt ība 

 
1.4.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, bet ne vēlāk kā līdz 20. 12. 2017. plkst.16:00. 
 
1.4.2. Pretendents atbilstoši 1.5. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz adresi: Ilūkstes 
pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”, Jēkabpils iela 10A, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV5447. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē 
līdz 1.4.1. punktā minētajam termiņam.  



 
1.4.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.4.1. punktā norādītā 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
 
1.4.4. 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.   

 
1.5. Piedāvājuma noformējuma prasības 

 
1.5.1. Pārtikas produktu piegādes piedāvājumu jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) 
tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz atvēršanas brīdim. 
1.5.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 

 1.6.2.1 pretendenta nosaukums un adrese; 
 1.6.2.2 pasūtītāja nosaukums un adrese; 
 1.6.2.3 norāde „Pārtikas  produktu  piegāde Il ūkstes PII “Zvaniņš”” , ident. Nr. PII ”Zvaniņš” 2017/2  
 1.6.2.4 norāde „neatvērt pirms pārtikas produktu piegādes piedāvājuma atvēršanas sanāksmes”. 

1.5.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu pārtikas produktu piegādes piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 
Pasūtītājam. 
1.5.4. Pārtikas produktu piegādes piedāvājuma jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi pārtikas produktu piegādes 
piedāvājumā iekļauti informācijas materiāli  ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams 
pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā; 
 

1.6. Piedāvājumā jāietver 
 
1.6.1  Pieteikums par piedalīšanos pārtikas produktu piegādes piedāvājuma procedūrā, kas atbilst vispār īgām obligātām prasībām (3. 
punkts); 
1.6.2 Pretendenta atlases dokumenti, kas atbilst vispār īgām obligātām prasībām;  
1.6.3 Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīta tehniskā specifikācija; 
1.6.4 Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts tehniskais un finanšu piedāvājums. 
1.6.5 Pretendents pārtikas produktu piegādes piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros: 

       1.eksemplārs - oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS;  
       2.eksemplārs – kopija ar norādi KOPIJA. 
1.6.6 Pārtikas produktu piegādes piedāvājumi, kas iesniegti līdz pārtikas produktu piegādes piedāvājuma termiņa beigām, netiek atdoti 
atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu prasībām. 



1.6.7  Pārtikas produktu piegādes piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem 
un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar 
vārdiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
1.6.8 Pārtikas produktu piegādes piedāvājumam jābūt: 

- caurauklotai (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. Iepirkuma priekšmets 
 
2.1.Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (5. pielikums); CPV kods: 15000000-8 
 
2.2.Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 
 

Daļa Produkti 

1. daļa Gaļa un gaļas pārstrādes produkti, vistas gaļas izstrādājumi 
2. daļa Piens un piena pārstrādes produkti 
3. daļa Zivis un zivju produkti 

 
2.3. Līguma izpildes vieta:  

2.3.1. Līguma izpildes vieta 1.1., 2.1., 3.1. daļai - Ilūkstes PII “Zvaniņš”, Jēkabpils iela 10A, Ilūkste, Ilūkstes novads,  LV-5471 

2.3.2. Līguma izpildes vieta 1.2., 2.2., 3.2. daļai - “Mazputniņš”, Bebrene,  Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439 
 
 

3. Vispārīgās obligātās prasības 
 
3.1. Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, 
uzvārds] personā, ar šā pārtikas produktu piegādes piedāvājuma pieteikuma iesniegšanu: 
3.2. Piesakās piedalīties pārtikas produktu piegādes piedāvājumam [„nosaukums” un identifikācijas  numurs];  
3.3. Apņemas ievērot pārtikas produktu piegādes piedāvājuma vispārīgās obligātās prasības; 
3.4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu;  
3.5. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
3.6. Apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 



3.7. Apliecina, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;  
3.8. Apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties pārtikas produktu piegādes piedāvājumā;  
3.9. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt paredzēto piegādi par piedāvāto līgumcenu.  
3.10. Iesniegt finanšu piedāvājumu par katru daļu atsevišķi. 
3.11. Pārtikas produktu piegādes līgumā pasūtītājs paredz: 

3.11.1. tiesības pasūtītājam papildus piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem veikt piegādāto pārtikas 
produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes; 

3.11.2. pārtikas produktu sarakstu, norādot produktu ražotāju vai audzētāju un to izcelsmes valsti, kas izstrādāts atbilstoši tehniskajā 
specifikācijā noteiktajām prasībām. 

3.12. Pretendents var iesniegt pārtikas produktu piegādes piedāvājumam par vienu vai vairākām pārtikas preču daļām.  
3.13. Pretendents nedrīkst iesniegt pārtikas produktu piegādes piedāvājumam piedāvājuma variantus. 
3.14. Pārtikas produktu piegādātājam ir pienākums norādīt, 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, iesniedzot pasūtītājam ražotāju un audzētāju sarakstu, norādot to 
kontaktinformāciju, un ražotāja vai audzētāja apliecinājumu par sadarbību ar attiecīgo pārtikas produktu piegādes līguma izpildē.( MK noteikumi 
Nr. 353). 
3.15.Pārtikas produktu piegādes piedāvājuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli  samazinot pasūtītāja risku, izvēloties prasībām atbilstošu produktu piedāvājumu 
ZPI kritērijiem. 
 

 
 

Inform ācija par pretendentu 
 

Nosaukums:  

Adrese:  

Reģistrācijas Nr.:  

Tālrunis:  

Fakss:  

E-pasts:  



Kontaktpersona:  

Maksājumu rekvizīti  

Banka, kods:  

Konts:  

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

 

3.16. Vispārējās prasības pārtikas produktiem: 
 

3.16.1. Piedāvātai produkcijai un tarai jāatbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu drošuma likumam, 
Veterinārmedicīnas likumam un Ministru kabineta noteiktām prasībām un citiem normatīvajiem aktiem. 

 
3.16.2. Ministru Kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam”. 
 
3.16.3. 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”.  
           

3.16.4. Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumiem Nr. 890 ,,Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un 
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. 

 
3.16.5. Ministru kabineta 03.03.2015. noteikumiem Nr. 115 ,,Prasības fasētas pārtikas marķējumam". 

 
3.16.6. Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumiem Nr. 499 ,,Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai 

piegādei galapatērētājiem nelielā apjomā". 
 

3.16.7. Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr. 254 ,,Ātri sasaldēto pārtikas produktu aprites noteikumi". 
 

3.16.8. Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un 
kontroles kārtība”, kā arī citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
3.16.9. Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1113 „Prasības attiecībā uz augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem”. 

 
3.16.10. Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.97 “Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena 

produktiem un saliktiem piena produktiem”. 
 

3.16.11. Pārtikas produktiem jābūt iepakotiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iepakojumam 
jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un pēc tam glabājot. 



 
3.16.12. Piegādājot preces, jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas termiņiem, veselības marķējumam. 

 
3.16.13. Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām, atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā. Lai tas 

varētu izturēt pārvadāšanu un pārkraušanu; nokļūt paredzētajā vietā atbilstošā kondīcijā. 
 

3.16.14. Ja fasējums nav norādīts, tad piegādātājs to var izvēlēties atbilstoši  Pārtikas un Veterinārā dienesta prasībām. 
 

3.16.15. Produkti jāpiegādā speciāli  aprīkotā transportā atbilstoši  Pārtikas un Veterinārā dienesta prasībām. 
 

3.16.16. Pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam pilnībā jāatbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai. 
 

3.16.17. Nekvalitatīvas produkcijas piegādes gadījumā, bojātā produkcija jānomaina 24 stundu laikā. 
 

3.17. Obligātās prasības pārtikas produktiem: 
 

3.17.1. Pretendents piedāvājumā nedrīkst iekļaut: 
 

- Pārtikas produktus, kuru sastāvā ir daļēji  hidrogenēti augu tauki.  
- Pārtikas produktus, kuru satur garšas pastiprinātājus E620-650. 
- Pārtikas produktus, kuru sastāvā ietilpst šādas krāsvielas: E102, E104, E110, E124, E120, E122, E127, E129, E131, E132, E133, 

E142, E151, E155 un saldinātāji:  E950, E951, E952, E954. 
- Pārtikas produktus, kuru ražošanā tiek izmantotas sintētiskās krāsvielas. 
- Pārtikas produktus, kuri satur ģenētiski modificētus organismus, kuri sastāv no tiem un ir no tiem ražoti. 

 
3.17.2. Gaļas izstrādājumiem jāsatur vismaz 70% gaļas. 

 
3.17.3. Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi jābūt ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa. 

 
3.17.4. Derīguma termiņam īsās realizācijas produktiem (izņemot maizei) ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas. 

 
3.17.5. Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 
3.17.6. Graudaugu izstrādājumi jāpiegādā attīrīti no maziem akmentiņiem, nezināmu augu daļām, insektiem un to kūniņām, pesticīdu     

un minerālmēslu atliekām, grauzēju izdalījumiem. 

3.17.7. Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā. 
 

3.17.8. Pārtikas produktu piegāde jāveic tikai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotos transportlīdzekļos. 
 
 
 



4. Piedāvājuma izvēles kritēriji 
 

4.1. Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi vērtē prasībām atbilstošos 
piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem. 
4.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji  un to skaitliskās vērtības: 

 
 

Nr.p.k. Vērt ēšanas krit ērijs Maksimālais 
punktu  skaits 

1. Piedāvājuma cena, EUR (bez PVN) iepirkuma priekšmeta daļas izpildei 50 

2. Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni daudzums 30 

3. Videi draudzīga produktu piegāde 15 

4. Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana 5 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu  skaits 100 

 
4.3. Kritēriju novērtēšanu veic katrs Komisijas loceklis. Novērtēšana tiek veikta, katram Komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, 
piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Piešķirot novērtējuma punktus, Komisijas locekļi ņem 
vērā noteiktās Vispārīgās obligātās prasības. 

 
4.4. Vērtējot kritērijus, Komisijas locekļi ņem vērā sekojošas attiecībā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās prasības: 

 
4.4.1. KRITĒRIJS “Piedāvājuma cena, EUR bez PVN iepirkuma  priekšmeta daļas izpildei”. 

 
Maksimālais punktu  skaits – 50. 

 
Maksimālais punktu skaits (50 punkti) tiek piešķirts piedāvājumam ar zemāko līgumcenu, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti 
tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 

 
K  = Cmin/ Cver x 50, kur 

 
K – kritērija novērtējuma rezultāts; 

 
50 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 



 

Cmin - zemākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi; 
 

Cver – vērtējamā pretendenta piedāvājumā noteiktā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi. 
 
 

4.4.2. KRITĒRIJS “Piedāvāto pārtikas  produktu  ar paaugstinātu kvalit ātes līmeni daudzums” 
 

Maksimālais punktu  skaits - 30 
 

Piedāvājumam atbilstoši Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu klientiem” tiek piešķirti  punkti, ja 
piedāvājumā ir ietverti produkti ar paaugstinātu kvalitātes līmeni. 

 
          4.4.2.1.apakškritērijs “Nacionālajā pārtikas  kvalit ātes shēmā (NPKS) un bioloģiskās lauksaimniecības (BL)    

          sertificēto produktu  daudzums”. 
 

Maksimālais punktu skaits (25) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauti visvairāk produktu, kas ir sertificēti NPKS vai BL saskaņā 
ar Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, 
uzraudzības un kontroles kārtība”, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 

 
K  = Cver / Cmax x 25, kur 

 
K – kritērija novērtējuma rezultāts; 

 
25 – apakškritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

 
Cver – vērtējamā pretendenta piedāvājumā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvātais produktu skaits, kas ir sertificēti NPKS vai BLS; 

 
Cmax – lielākais no pretendentiem piedāvātais produktu skaits iepirkuma priekšmeta daļā, kas sertificēti NPKS vai BLS. 

 
      4.4.2.2.apakškritērijs “Integr ētās audzēšanas sertifik ācijas institūcijā (IASI)  un bioloģiskās ražošanas sertifik ācijas   
              institūcijā ES (BRSI) sertificēto produktu  daudzums”  . 

 
Maksimālais punktu skaits (5) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauti visvairāk produktu, kas ir sertificēti IASI vai BRSI saskaņā 
ar Padomes Regulu (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 un Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1056 
„Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”, bet pārējiem 
piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 

 



K = Cver / Cmax x 5, kur 
 

K – kritērija novērtējuma rezultāts; 
 

5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 
 

Cver – vērtējamā pretendenta piedāvājumā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvātais produktu skaits, kas ir sertificēti IASI vai BRSI; 
 

Cmax – lielākais no pretendentiem piedāvātais produktu skaits iepirkuma priekšmeta daļā, kas sertificēti IASI vai BRSI. 
 

Ja Pretendenta piedāvājumā iepirkuma priekšmeta daļā ir iekļauti produkti, kas vienlaikus ir sertificēti gan kādā no pārtikas kvalitātes 
shēmām, gan integrētajā vai bioloģiskajā sertifikācijas institūcijā (ES), punkti tiek piešķirti  tikai par sertifikāciju kādā no kvalitātes 
shēmām. 

 
4.4.3. KRITĒRIJS “Videi  draudzīga produktu  piegāde” 

 
Maksimālais punktu  skaits – 15. 

 
Videi draudzīgu produktu piegāde nozīmē, ka Piegādātājs piegādes laikā nodrošina vides piesārņojuma samazināšanu ar izplūdes gāzēm 
no autotransporta un nodrošina ceļa seguma noslodzes samazinājumu. 

 
Punktu skaits tiek noteikts šādi: 

 
15 punkti  – tiek piešķirti  piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais preču komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas līdz 50,99 km 
rādiusā no Ilūkstes PII “Zvaniņš” atrašanās adreses (Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads). 

 
10 punkti  – tiek piešķirti  piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais preču komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas no 51 – 110,99 km 
rādiusā no Ilūkstes PII “Zvaniņš” atrašanās adreses (Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads). 

 
5 punkti  – tiek piešķirti  piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais preču komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas no 111 – 220,99 
km rādiusā no Ilūkstes PII “Zvaniņš” atrašanās adreses (Jēkabpils iela 10a,Ilūkste, Ilūkstes novads). 

 
Ja pretendenta norādītais preču komplektēšanas/loģistikas centrs atrodas 221 km un tālāk no Ilūkstes PII “Zvaniņš” atrašanās adreses 
(Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads), punkti  netiek piešķirti. 
Komisijai, izmantojot interneta mājas lapā http://maps.google.com/maps pieejamo informāciju, meklēšanas rīkus un metodes, ir tiesības 
pārbaudīt Pretendentu norādīto datu pareizību attiecībā uz attālumu no Pasūtītāja adreses, I l ū k s t e s  P I I  “ Z v a n i ņ š ” , 
Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads. 

 
 

4.4.4. KRITĒRIJS “Videi  draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana” 



 
Maksimālais punktu  skaits – 5 tiek piešķirts piedāvājumam, kuru iesniedzis Pretendents, kas parakstījis apliecinājumu (2. pielikums) par to, 
ka produktu iepakojums (kastes, maisi, burkas, spainīši) tiks pieņemti no Pasūtītāja atpakaļ pēc iepakojumā esošā produkta izlietošanas. 

 
4.5. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli  iespējamais iegūstamo 
punktu skaits ir 100 punkti. 

 
 4.6. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts 
kritērijā ”Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitāti daudzums”. 

 
4.7. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā, kurā aprēķina vidējo vērtējumu. 

 
4.8. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. 



[1.] pielikums 

Iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš”” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. PII “Zvani ņš” 2017/2” 

 
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 
Gaļa 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 
dāzreņu 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 

Raģistrācija  PAUL 5. pants 1., 2. daļa 
R 852 



[2.] pielikums 

Iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš”” 
 identifikācijas Nr. PII “Zvani ņš” 2017/2” 

 

 

 

Apliecinājums 
par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu 

(Aizpilda Pretendents (nav obligāti), ja tas piedāvā pieņemt no Pasūtītāja iepirkuma līguma ietvaros piegādāto pārtikas produktu un/vai dzērienu 

iepakojumu) 

 

Pretendents, _______________________________________________, 

 
reģistrācijas Nr. ______________________________________________, 
                          
tā _____________________________________, 
                         (amats, vārds, uzvārds) 
 
personā ar šī Apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka iepirkuma līguma __________ (iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums) izpildes laikā, 
piegādājot Preces, Pretendents (Piegādātājs) pieņems no Pasūtītāja iepriekš iepirkuma līguma ietvaros piegādātās Preces iepakojumu (kastes, 
maisi, burkas, spainīši) atpakaļ pēc iepakojumā esošās Preces izlietošanas, nepieprasot no pasūtītāja papildus samaksu par izlietotā iepakojuma 
pieņemšanu. 
 
 
 
 

Pretendenta paraksts: ___________________ 

Vārds, uzvārds: _______________________ 

Amats: _____________________________ 

Zīmogs:____________________________ 

 



 

 

[3.] pielikums 

Iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš”” 
 identifikācijas Nr. PII “Zvani ņš” 2017/2” 

 
 

 
 

Tehniskais piedāvājums 
 

 

(Daļas nosaukums) 
 

 
Piegādes maršruts 

 
1. Apliecinām, ka piegādāsim ______________________________ I lūk s t es  P I I  “ Zv an iņš ” ,  saskaņā ar “Pārtikas  
produktu  piegāde I l ūk s t es  P I I  “ Zva n i ņš ” ”,  identifikācijas Nr. “PII “Zvani ņš” 2017/2” „ Tehniskās specifikācijas” izvirzītajām 
prasībām. 

 
2. Piegādāsim ___________________________________ Ilūkstes PII “Zvaniņš” no plkst. 7.00 līdz plkst. 13.00, saskaņā ar iepriekšējā 
darba dienā veikto Pasūtītāja pasūtījumu, ko pieņemsim pa tālr. ________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
[4.] pielikums                                                         

Iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš”” 
                                                                     identifikācijas Nr. PII “Zvani ņš” 2017/2”                                                                                                                   

 
 
 

Finanšu piedāvājums 
 

(Daļas nosaukums) 
 

2017.gada_____.___________________.  
 
Mēs,  
____________________________________________________(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)  
 
1.Piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar ________________________________________ piedāvājumu piegādi “PII “Zvaniņš””  
2..................EUR[summa ar cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  
3..................EUR[summa ar cipariem un vārdiem] ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).  
4.Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.  
5. Atbilstoši pārtikas produktu piegādes piedāvājumam, mēs piedāvājam veikt 
_____________________________________________________________, kas norādīti daļā Nr._______________. 
  
Apliecinām, ka:  
1.Piegādāsim produktus saskaņā ar iepriekšējā darba dienā veikto Pasūtītāja pasūtījumu no plkst. 7.00  līdz 13.00.  
2.Esam informēti, ka līgumcena visa līguma darbības laikā paliek nemainīga!!!  
3.Cenā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar preču piegādi. 
 
 
_______________________________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 

 



[5.] pielikums                                                         
Iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš”” 

                                                                     identifikācijas Nr. PII “Zvani ņš” 2017/2”                                                                                                                  
 

Tehniskā specifikācija 

Daļa Nr. 1  Gaļa un gaļas pārstr ādes produkti, vistas gaļas izstrādājumi 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, 
sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, I pielikuma prasību ievērošanas 
nodrošināšanai pretendents nedrīkst piedāvāt gaļas produktus un gaļas izstrādājumus, ja tie satur:  

       1) mazāk kā 70% gaļas; 
2) garšas pastiprinātājus (E620-E650) un krāsvielas (E100-E180);  
3) mehāniski atdalītu gaļu; 
4) ĢMO; 

                  5) sojas pupas un to produktus;  
                  6) sāli vairāk par 1,25 g uz 100 g gaļas produkta 
Gaļai un gaļas pārstrādes, vistas gaļas izstrādājumu produktiem jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 
normatīvos aktos noteiktajām un obligātā nekaitīguma prasībām. Svaiga gaļa var būt – atvēsināta, nesaldēta. 
Kvalit ātes prasības: 
 

1. Gaļa(cūkgaļa) – gaļai jābūt svaigai, pareizi apstrādātai, ar veselības marķējumu. Svaigai gaļai jābūt labi atasiņotai, bez asins 
sarecējumiem, sasitumiem, bez bārkstīm un audu bojājumiem, iekšējo orgānu paliekām, uz tās nedrīkst būt kuņģa un zarnu 
trakta netīrumu. Nedrīkst būt netīra gaļa, ar ledu uz sasaldētiem liemeņiem, pa mugurkaulu nepareizi sadalītu liemeni, ar 
zemādas tauku izrāvumiem.  

 
2. Putnu gaļa – gaļai jāatbilst kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām, atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības 

spēkā esošajos aktos noteiktajam. Virsmai jābūt sausai, baltai vai viegli iedzeltenai, bez tumšiem plankumiem, muskuļaudi 
blīvi, elastīgi, bez blakus smaržas, muskuļu krāsa vistas gaļai gaiši sārta.  

  
3. Iesaiņojums – Produkcija ir jābūt iesaiņota tā, lai tā būtu pasargāta no piesārņojuma transportēšanas un uzglabāšanas laikā. 

 
 

1.1  Gaļa un gaļas pārstr ādes produkti, vistas gaļas izstrādājumi- Il ūkste 

Nr.p.k. Produkta 
nosaukums Tehniskās prasības specifikācijai 

Vēlamais 
iepakojuma 

veids un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar 

kuru 

Plānotais 
max. 

apjoms  

Cena bez 
PVN vienu 

vienību 

Cena bez 
PVN 

 par visu 



piedāvā 
cenu 

12 mēn.  norādīto 
apjomu 

 
1.1.1 Cūkgaļas 

sķiņķis bez 
ādas, bez kaula 

A/l, svaiga, atdzesēta, bez ādas, liesa gaļa,  bez asins 
izplūdumu plankumiem, bez kaula, svaigai gaļai raksturīgu 
struktūru, krāsu un aromātu. Dažāda lieluma un masas gaļas 
mīkstumi. 

Fasēta vakuuma 
iepakojumā 

kg 1300   

1.1.2 Cūkgaļas gulašs 
(sagriezts) 

A/l, svaiga, atdzesēta, bez ādas, liesa gaļa,  bez asins 
izplūdumu plankumiem, bez kaula, svaigai gaļai raksturīgu 
struktūru, krāsu un aromātu. Dažāda lieluma un masas gaļas 
mīkstumi. 

Fasēts vakuuma 
iepakojumā 

kg 50   

1.1.3 Liellopu šķiņķis A/l, svaiga, atdzesēta, bez ādas, liesa gaļa,  bez asins 
izplūdumu plankumiem, bez kaula, svaigai gaļai raksturīgu 
struktūru, krāsu un aromātu. Dažāda lieluma un masas gaļas 
mīkstumi. 

Fasēts vakuuma 
iepakojumā 

kg 50   

1.1.4 Aknas liellopu Atdzesētas, nesaldētas, jaunlopa un /vai liellopa aknas, 
vienmērīgi tumši sārtas, bez tumšākiem vai gaišākiem 
plankumiem, neapžuvušas, svaigai aknai raksturīga stigrā 
konsistence un smarža, bez blakus aromātiem, ar izgrieztiem 
lielajiem asinsvadiem. 

Fasētas vakuuma 
iepakojumā 

kg 40   

1.1.5 Desa vārīta 
(Doktordesa) 

A/l gaļa, vienmērīgi sastrādāta bez gaisa „caurumiem”, blīva 
elastīga, bez redzamiem saistaudiem un pelēkiem 
plankumiem, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa, 
bez krāsvielām, garšas pastiprinātājiem, bez sāls ne vairāk kā 
1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172) 

Dabīgā apvalkā kg 50   

1.1.6 Pusžāvēta desa 
(saļami) 

A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa bez 
krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls ne vairāk kā 1,25 
g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172) 

Dabīgā apvalkā kg 20   

1.1.7 Cūkgaļas 
sardeles 
(bērnu) 

A/l gaļa, dabīgā apvalkā, produkta struktūra blīva ar 
patīkamu garšu, sastāvā 70% gaļa, bez krāsvielām, garšas 
pastiprinātājiem, bez sāls ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas 
(atbilstoši MK not.172)  

Vakuuma 
iepakojumā 

kg 150   

1.1.8 Vistu šķiņķīši 
(bez muguriņas 
ar vienu 
kauliņu) 

Svaigi, atdzesēti,vienmērīga barojuma pakāpes šķiņķīši, 
vienāda lieluma, bez spalvām, bez zilumiem, nesaspiesti, ar 
svaigai cāļa gaļai raksturīgu aromātu. 

10-15 kg, 
polimēra un 
kartona 
iepakojums  

kg 570   

1.1.9 Vistas fileja Svaiga, atdzesēta, krūtiņas fileja, bez skriemeļa un bez ādas, 
bāli gaiša, maiga, vienmērīga barojuma pakāpes, vienāda 
lieluma, nesaspiesta, ar svaigai vistas gaļai raksturīgu 
aromātu. 

10-15 kg, 
polimēra un 
kartona 
iepakojums 

kg 450   



Kopā cena EUR bez PVN:  
PVN ___ %:  

Kopā summa EUR ar PVN:  
 

1.2  Gaļa un gaļas pārstr ādes produkti, vistas gaļas izstrādājumi- Bebrenes filiāle 

Nr.p.k. Produkta 
nosaukums Tehniskās prasības specifikācijai 

Vēlamais 
iepakojuma 

veids un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar 

kuru 
piedāvā 

cenu 

Plānotais 
max. 

apjoms  
12 mēn. 

Cena bez 
PVN vienu 

vienību 
 

Cena bez 
PVN 

 par visu 
norādīto 
apjomu 

 
1.2.1 Cūkgaļas 

sķiņķis bez 
ādas, bez kaula 

A/l, svaiga, atdzesēta, bez ādas, liesa gaļa,  bez asins 
izplūdumu plankumiem, bez kaula, svaigai gaļai raksturīgu 
struktūru, krāsu un aromātu. Dažāda lieluma un masas gaļas 
mīkstumi. 

Fasēta vakuuma 
iepakojumā 

kg 280   

1.2.2 Aknas liellopu Atdzesētas, nesaldētas, jaunlopa un /vai liellopa aknas, 
vienmērīgi tumši sārtas, bez tumšākiem vai gaišākiem 
plankumiem, neapžuvušas, svaigai aknai raksturīga stigrā 
konsistence un smarža, bez blakus aromātiem, ar izgrieztiem 
lielajiem asinsvadiem. 

Fasētas vakuuma 
iepakojumā 

kg 8   

1.2.3 Desa vārīta 
(Doktordesa) 

A/l gaļa, vienmērīgi sastrādāta bez gaisa „caurumiem”, blīva 
elastīga, bez redzamiem saistaudiem un pelēkiem 
plankumiem, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa, 
bez krāsvielām, garšas pastiprinātājiem, bez sāls ne vairāk kā 
1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172) 

Dabīgā apvalkā kg 13   

1.2.4 Cūkgaļas 
sardeles 
(bērnu) 

A/l gaļa, dabīgā apvalkā, produkta struktūra blīva ar 
patīkamu garšu, sastāvā 70% gaļa, bez krāsvielām, garšas 
pastiprinātājiem, bez sāls ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas 
(atbilstoši MK not.172)  

Vakuuma 
iepakojumā 

kg 25   

1.2.5 Vistu šķiņķīši 
(bez muguriņas 
ar vienu 
kauliņu) 

Svaigi, atdzesēti,vienmērīga barojuma pakāpes šķiņķīši, 
vienāda lieluma, bez spalvām, bez zilumiem, nesaspiesti, ar 
svaigai cāļa gaļai raksturīgu aromātu. 

10-15 kg, 
polimēra un 
kartona 
iepakojums  

kg 70   

1.2.6 Vistas fileja Svaiga, atdzesēta, krūtiņas fileja, bez skriemeļa un bez ādas, 
bāli gaiša, maiga, vienmērīga barojuma pakāpes, vienāda 
lieluma, nesaspiesta, ar svaigai vistas gaļai raksturīgu 
aromātu. 

10-15 kg, 
polimēra un 
kartona 
iepakojums 

kg 30   

1.2.7 Vistu akniņas Svaigaa, atdzesētas, vienāda lieluma, ar svaigai vistas gaļai 
raksturīgu aromātu. 

1 kg, polimēra un 
kartona 
iepakojums 

kg 5   



Kopā cena EUR bez PVN:  
PVN ___ %:  

Kopā summa EUR ar PVN:  
 
 
Norādīt Pretendenta ražošanas, vai loģistikas centra telpu, kur tiek sakomplektēts pasūtījums (PVD atzīta vieta, bet prasība attiecas uz 
pretendentiem, kuru darbībai atbilstoši pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām ir nepieciešama reģistrācija PVD vai atzīšanas fakta 
saņemšana no PVD puses) nosaukums, adrese, telpu attālums km (norādīt kilometrus cipariem un vārdiem) no Ilūkstes PII “Zvaniņš”, 
Ilūkste, Ilūkstes novadā:  
_____ km ______________________________  
           (norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)  

_______________________________________  
                                       (adrese)  

 
Daļa Nr. 2  Piens un piena pārstr ādes produkti 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, 
sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, I pielikuma prasību ievērošanas 
nodrošināšanai, pretendentam: 
1) piena un piena produktu sadaļā nav atļauts piedāvāt krējuma izstrādājumus; 
2) piena produktu sadaļā nav atļauts piedāvāt produktus, kuru ražošanā izmanto sintētiskās krāsvielas un kas satur ģenētiski 
modificētus organismus, sastāv no tiem un ir ražoti no tiem; 
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”). 
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”). 
Piegādātājs garantē, ka piedāvātie produkti atbilst iepriekšminētajām prasībām. Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un 
higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā.                                                                   
 

2.1  Piens un piena pārstr ādes produkti- Ilūkste 

Nr.p.k. Produkta 
nosaukums Tehniskās prasības specifikācijai 

Vēlamais 
iepakojuma 

veids un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar 

kuru 
piedāvā 

Plānotais 
max. 

apjoms  
12 mēn. 

Cena bez 
PVN vienu 

vienību 
 

Cena bez 
PVN 

 par visu 
norādīto 



cenu apjomu 
 

2.1.1 Piens  2,5% tauku saturs, svaigs, produkta garša tīra, krāsa balta 
vai viegli iedzeltena, konsistence viendabīga, bez tauku 
piciņām un olbaltumvielu pārslām.   

1 l, Elo-paka l 5 000   

2.1.2 Krējums 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. 

Sveramais,  pol. 
spainis 
 

kg 430   

2.1.3 Kefīrs 2,5% 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. 

1 l, Elo-paka l 600   

2.1.4 Sviests 
saldkrējuma 

A/L, piena tauku saturs ne mazāk kā 80%, 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. 

Paciņās fasēts  
0,175-0,200 kg 

kg 260   

2.1.5 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, un augļu, ogu gabaliņiem. Satur 
ne vairāk kā 5 g pievienota cukura uz 100 g vai 100 ml 
produkta un ne vairāk kā 1 g sāls uz 100 g vai 100 ml 
produkta.  Piedāvāt vismaz 3 sortimenta paveidus. 

Sveramais– 
pol.spainis 
 

l 400   

2.1.6 Siers – Čedaras Puscietie, nogatavinātie (nogatavināšanas laiks ne mazāk kā 
40 d), ar tauku saturu siera sausnā ne vairāk kā 45%, ar siera 
šķirnei raksturīgu acojumu. 

0.5 kg, polimērs kg 80   

2.1.7 Biezpiens Pilnpiena, tauku saturs 5%, garša un smarža – tīra, pienskāba, 
konsistence – mīksta, viendabīga ar biezpiena graudiņiem, 
pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās. Krāsa – no baltas līdz 
krēmkrāsai. 

Sveramais 
3 kg, pol. Spainis 

kg 450   

2.1.8 Biezpiena 
sieriņš 
“Mazulītis” 

Saldas biezpiena masas sieriņi vaniļas, šokolādes (sastāvā 
biezpiens ne mazāk kā 60%), kopējais tauku saturs 
nepārsniedz 5 %, satur ne vairāk kā 5 g pievienota cukura uz 
100 g vai 100 ml produkta un ne vairāk kā 1 g sāls uz 100 g 
vai 100 ml produkta.       Biezpiena masa viendabīga, mēreni 
blīva, glazēti ar glazūru. 

Fasēts 
0,035 – 0,045 kg 

kg 80   



2.1.9 Biezpiena masa 
(saldā) 

Viendabīga, mēreni blīva. 3 kg, pol. Spainis  kg 60   

Kopā cena EUR bez PVN:  
PVN ___ %:  

Kopā summa EUR ar PVN:  
 
2.2  Piens un piena pārstr ādes produkti – Bebrenes filiāle 

Nr.p.k. Produkta 
nosaukums Tehniskās prasības specifikācijai 

Vēlamais 
iepakojuma 

veids un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar 

kuru 
piedāvā 

cenu 

Plānotais 
max. 

Apjoms  
12 mēn. 

Cena bez 
PVN vienu 

vienību 
 

Cena bez 
PVN 

 par visu 
norādīto 
apjomu 

 
2.2.1 Piens  2,5% tauku saturs, svaigs, produkta garša tīra, krāsa balta 

vai viegli iedzeltena, konsistence viendabīga, bez tauku 
piciņām un olbaltumvielu pārslām.   

1 l, Elo-paka l 550   

2.2.2 Krējums 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. 

Sveramais,  pol. 
Spainis 
 

kg 80   

2.2.3 Sviests 
saldkrējuma 

A/L, piena tauku saturs ne mazāk kā 80%, 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. 

Paciņās fasēts  
0,175-0,200 kg 

kg 55   

2.2.4 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, un augļu, ogu gabaliņiem. Satur 
ne vairāk kā 5 g pievienota cukura uz 100 g vai 100 ml 
produkta un ne vairāk kā 1 g sāls uz 100 g vai 100 ml 
produkta.  Piedāvāt vismaz 3 sortimenta paveidus. 

Sveramais– 
pol.spainis, vai 1 l 
Elo-paka 
 

l 70   

2.2.5 Siers – Čedaras Puscietie, nogatavinātie (nogatavināšanas laiks ne mazāk kā 
40 d), ar tauku saturu siera sausnā ne vairāk kā 45%, ar siera 
šķirnei raksturīgu acojumu. 

0.5 kg, polimērs kg 25   

2.2.6 Biezpiens Pilnpiena, tauku saturs 5%, garša un smarža – tīra, pienskāba, 
konsistence – mīksta, viendabīga ar biezpiena graudiņiem, 
pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās. Krāsa – no baltas līdz 
krēmkrāsai. 

Sveramais 
3 kg, pol. Spainis 

kg 85   



2.2.7 Biezpiena 
sieriņš 
“Mazulītis” 

Saldas biezpiena masas sieriņi vaniļas, šokolādes (sastāvā 
biezpiens ne mazāk kā 60%), kopējais tauku saturs 
nepārsniedz 5 %, satur ne vairāk kā 5 g pievienota cukura uz 
100 g vai 100 ml produkta un ne vairāk kā 1 g sāls uz 100 g 
vai 100 ml produkta.       Biezpiena masa viendabīga, mēreni 
blīva, glazēti ar glazūru. 

Fasēts 
0,035 – 0,045 kg 

kg 5   

Kopā cena EUR bez PVN:  
PVN ___ %:  

Kopā summa EUR ar PVN:  
 
Norādīt Pretendenta ražošanas, vai loģistikas centra telpu, kur tiek sakomplektēts pasūtījums (PVD atzīta vieta, bet prasība attiecas uz 
pretendentiem, kuru darbībai atbilstoši pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām ir nepieciešama reģistrācija PVD vai atzīšanas fakta 
saņemšana no PVD puses) nosaukums, adrese, telpu attālums km (norādīt kilometrus cipariem un vārdiem) no Ilūkstes PII “Zvaniņš”, 
Ilūkste, Ilūkstes novadā:  
_____ km ______________________________  
           (norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)  

_______________________________________  
                                       (adrese)  

 
 
 

Daļa Nr. 3  Zivis un zivju produkti 
 
Vispārīgās pasūtītāja produkta atbilstības prasības:   
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 13.marta noteikumu Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 
aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents 
piedāvā: 
1) apstrādātus zvejniecības produktus, ja tie: 
1.1. satur vismaz  60% zivju; 
1.2. NESATUR sojas pupas un to produktus; 
1.3. sāls saturs produktā ir mazāks 1,5 g uz 100 g apstrādāta zvejniecības produkta; 
1.4. NESATUR ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti; 
1.5. NAV pievienoti šādi aromatizētāji (izņemot vanilīnu un dabīgos aromatizētājus) un pārtikas piedevas: 
1.5.1. krāsvielas (izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikuma 
C daļā minētās II grupas pārtikas krāsvielas); 
1.5.2. garšas pastiprinātāji; 
1.5.3. konservanti (izņemot etiķskābi (etiķi), sēra dioksīdu – sulfītus, citronskābi, pienskābi, askorbīnskābi, ābolskābi); 
1.5.4. saldinātāji. 



2) Pretendents piedāvā dabīgas (neapstrādātas) zivis, kuras nav ģenētiski modificētas, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no 
tiem. 
3) Aizliegts piedāvāt atkārtoti saldētas zivis. 
Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā.  Piegādātājs garantē, ka piedāvātais 
produkts atbilst iepriekš minētajām prasībām.      
 

3.1  Zivis un zivju produkti- Il ūkste 

Nr.p.k. Produkta 
nosaukums Tehniskās prasības specifikācijai 

Vēlamais 
iepakojuma 

veids un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar 

kuru 
piedāvā 

cenu 

Plānotais 
max. 

apjoms  
12 mēn. 

Cena bez 
PVN vienu 

vienību 
 

Cena bez 
PVN 

 par visu 
norādīto 
apjomu 

 
3.1.1 Lasis 

svaigs(fileja 
Atdzesēta fileja, ar ādu, bez asakām, raksturīgu krāsu, 
smaržu un garšu, bez svešām smaržām un /vai garšu, bez 
parazītiem. 

3-5 kg, 
polietilēns,  
kartona 
iepakojums 

kg 15   

3.1.2 Heka fileja Svaigi saldētas zivju filejas, bez zādas un ledus glazūras, 
veseliem gabaliniem, nesalauzta. 

10 kg, polietilēns,  
kartona 
iepakojums 

kg 200   

3.1.3 Siļķu fileja Mazsālītas siļķes fileja eļļā, maiga pēcgarša, bez stiprām 
garšvielu piedevām, 15-17 cm, augstākā labuma.  

1-5 kg, pol. 
spainis 

kg 25   

3.1.4 Balto zivju 
fileja panējumā 
(sasaldēta) 

 5 kg, polietilēns,  
kartona 
iepakojums 

kg 440   

Kopā cena EUR bez PVN:  
PVN ___ %:  

Kopā summa EUR ar PVN:  
 
3.2  Zivis un zivju produkti – Bebrenes filiāle 

Nr.p.k. Produkta 
nosaukums Tehniskās prasības specifikācijai 

Vēlamais 
iepakojuma 

veids un tilpums 

Mērvienība, 
saskaņā ar 

kuru 
piedāvā 

cenu 

Plānotais 
max. 

apjoms  
12 mēn. 

Cena bez 
PVN vienu 

vienību 
 

Cena bez 
PVN 

 par visu 
norādīto 
apjomu 

 
3.2.1 Heka fileja Svaigi saldētas zivju filejas, bez zādas un ledus glazūras, 

veseliem gabaliniem, nesalauzta. 
10 kg, polietilēns,  
kartona 
iepakojums 

kg 90   



3.2.2 Siļķu fileja Mazsālītas siļķes fileja eļļā, maiga pēcgarša, bez stiprām 
garšvielu piedevām, 15-17 cm, augstākā labuma.  

1-5 kg, pol. 
spainis 

kg 10   

Kopā cena EUR bez PVN:  
PVN ___ %:  

Kopā summa EUR ar PVN:  
 
Norādīt Pretendenta ražošanas, vai loģistikas centra telpu, kur tiek sakomplektēts pasūtījums (PVD atzīta vieta, bet prasība attiecas uz 
pretendentiem, kuru darbībai atbilstoši pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām ir nepieciešama reģistrācija PVD vai atzīšanas fakta 
saņemšana no PVD puses) nosaukums, adrese, telpu attālums km (norādīt kilometrus cipariem un vārdiem) no Ilūkstes PII “Zvaniņš”, 
Ilūkste, Ilūkstes novadā:  
_____ km ______________________________  
           (norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)  

_______________________________________  
                                       (adrese)  
 
 
 


