APSTIPRINĀTS
Ilūkstes novada Subates pamatskolas
iepirkuma komisijas
2016. gada 12.decembris sēdē,

protokols Nr.3
12.12.2016.

Nr. SUB 2016/11

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā
Iespējamiem pretendentiem

Ilūkstes novada Subates pamatskolas iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija)
organizē iepirkumu par pārtikas produktu piegādi Ilūkstes novada Subates pamatskolai (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
tehniskajām specifikācijām šī uzaicinājuma 1.pielikumā.

1.Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītājs:
Ilūkstes novada SUBATES PAMATSKOLA
Reģistrācijas numurs: 90009148337
Adrese: Tirgus laukums – 20, Subate, Ilūkstes novads, LV–5471
Tālruņa numurs: 65463117,
e-pasta adrese: skola@subate.lv
Iepirkumu veic saskaņā Ilūkstes novada Subates pamatskolas direktora Jāzepa Mačuka
2016.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.1.-11.3/37 izveidota pārtikas produktu iepirkumu komisija.
1.2. Iepirkuma kontaktpersona
Olga Bičko, mob. tālrunis 26512038
Adrese: Tirgus laukums – 20, Subate, Ilūkstes novads, LV–5471
1.3. Iepirkums
1.3.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piecpadsmito
daļu
1.3.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. Nr. SUB 2016/11 CPV iepirkuma klasifikatora kods –
15000000-8.
1.3.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma
daļā.
1.3.4. Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada Subates pamatskolas
vajadzībām. Iepirkuma priekšmets tiek sadalīts 3 (trīs) iepirkuma daļās:
1) Dārzeņi un garšaugi, CPV kods 03220000-9;
2) Augļi un ogas, CPV kods 03220000-9;
3) Saldēta produkcija, CPV kods 15200000-0;

1.3.5. Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 22.decembrim. Skolēnu vasaras brīvlaikā
pārtikas produktu piegāde nebūs nepieciešama. Pasūtītājs un Pircējs vienojas, ka
Līgumā norādītais Preču apjoms ir maksimālais plānotais piegādājamais apjoms un ka
Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus(skolēnu slimība, skolas reorganizācija), var
iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.
1.4. Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana
1.4.1. Pasūtītājs nodrošina elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem interneta vietnē
www.ilukste.lv sadaļā Iepirkumi – Novada pašvaldība.
1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā,
Pasūtītājs tos izsniedz 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu
pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums rakstiski iesniegts
Pasūtītāja kontaktpersonai laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.4.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un
ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā pa pastu un elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma “Pārtikas produktu
piegāde Ilūkstes novada Subates pamatskolas vajadzībām”, ident.Nr. Nr. SUB
2016/11 komisijai.
1.4.4. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi nolikumā publicētajai un/vai
aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona
nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.
1.5.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
1.5.3. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 08:30 līdz plkst.15:30, bet
ne vēlāk kā līdz 22.12.2016. plkst.14.00.
1.5.4. Pretendents atbilstoši 1.6. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu
iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz adresi Ilūkstes novada Subates pamatskola,
Tirgus laukums – 20, Subate, Ilūkstes novads, LV–5471. Pasta sūtījumam jābūt
nogādātam līdz šajā nolikumā 1.5.3. punktā minētajam termiņam.
1.5.5. Piedāvājums, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, neatvērts tiek atdots vai
aizsūtīts atpakaļ iesniedzējam.
1.5.6. 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 līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.7. Piedāvājumu atvēršana notiks Ilūkstes novada Subates pamatskolā, Tirgus laukums –
20, Subate, Ilūkstes novads, LV–5471.
1.5.8. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.
1.6.

Piedāvājuma noformējuma prasības
1.6.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā
iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
1.6.2. 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 iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada Subates
pamatskolas vajadzībām” identifikācijas Nr. SUB 2016/11
1.6.2.4. Norāde “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
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1.6.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā
iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai
pilnvarotas personas (pievienojama pilnvaras kopija) apstiprināts tulkojums latviešu
valodā.
1.6.5. Piedāvājumā jāietver:
1.6.5.1. Dokumenta kopija, kas apliecina paraksta tiesības(ja par pārstāvības tiesībām nav
iespējams pārliecināties publiski pieejamā reģistrā, piem. LURSOFT) (piemēram,
paraksttiesīgās amatpersonas izsniegta pilnvara).
1.6.5.2. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais-finanšu
piedāvājums(forma 1.pielikumā, katrai iepirkuma daļai atsevišķi).
1.6.5.3. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 2.1. punktam)
1.6.5.3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:
1.eksemplārs – oriģinālekseplārs ar norādi ORIĢINĀLS
2.eksemplārs – kopija arnorādi KOPIJA
1.6.5.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs
oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību
apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.6.5.3.3. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan katrai kopijai) jābūt
caurauklotam, 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. Lapām jābūt secīgi sanumurētām.
Jābūt pievienotam satura rādītājam.

2. Pretendentu atlases prasības
2.1.Pretendents:
2.1.1. Pretendents ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēts komersants vai fiziskā
persona, kurš iesniedzis šajā uzaicinājumā noteiktos dokumentus.
2.1.2. 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).
2.1.3. Attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu,
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai tas netiks likvidēts.
2.1.4 Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
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2.1.5. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi 2.1.3 un 2.1.4. punktu nosacījumi.
3. Pretendentu atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu
Pretendentu:
3.1
Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta
reģistrācija apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā
noteiktajā kārtībā (kopija).
3.2.
Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst no publiski pieejamām datu
bāzēm, taču pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu:
3.3.
Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta uzņēmuma atzīšanas apliecības kopija
un izziņa par atļauju piegādāt noteiktus produktu veidus;
3.4.
Pretendenta apliecinājums, ka piegādājot preci tiks pievienots piedāvātās produkcijas
atbilstības sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments (oriģināls);
3.5.
Pretendenta rīcībā esošās tehnikas aprīkojuma apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību.
Brīvā formā norādot Pretendenta īpašumā vai valdījumā esošo tehniku, tās aprīkojumu pārtikas
preču piegādei, kā arī Pretendenta apliecinājums par piegādei izmantojamā transporta atbilstību
Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām, norādot konkrētās automašīnas un pievienojot tehnisko
pasu kopijas.
4. Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.1.Finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 1. pielikumā norādītajai
formai. Jābūt aizpildītām visām ailēm.
4.2.Tehniskajam-finanšu piedāvājumam jāpievieno (prasība attiecas, piedāvājot produktus ar
paaugstinātu kvalitātes līmeni):
4.2.1. 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.
4.2.2. Apliecinājums par sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar ražotāju
(audzētāju), ja tiks noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju,
gadījumos, ja Ja pretendents pats nav paaugstinātas kvalitātes prasībām
atbilstošu pārtikas produktu ražotājs vai audzētājs. Apliecinājumā norāda
ražotāju (audzētāju) kontaktinformāciju: adresi, tālruni.
4.3.Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
5. Pasūtītāja noteiktās prasības:
5.1.Par sadarbības apliecinājumu netiks uzskatītas pretendenta iesniegtās preču pavadzīmes par
šo produktu piegādi iepriekšējā laika periodā.
5.2.Pasūtītājam papildus piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem ir
tiesības veikt norādīto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes.
5.3.Piedāvājuma sagatavošana un preču piegāde jānodrošina, ievērojot norādītos un citus
pārtikas produktu piegādi regulējošos normatīvos aktus:
•
Pārtikas aprites uzraudzības likums;
• Preču un pakalpojumu drošuma likums;
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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”;
• Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”;
• Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”;
• 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;
• Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr. 1056 „Lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”;
• 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”.
• 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.
5.4. Kvalitāte un garantija:
• 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".
• 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.
• 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.
• Pārtikas produkti tiks izmantoti pirmsskolas izglītības un vispārējās pamatizglītības
izglītības izglītojamo ēdināšanai.
•

6.Piedāvājuma vērtēšanas kārtība
•
•

Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu vērtēšanu un
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu noteikšanu komisija veic slēgtā sēdē.
Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic 4 (četros) posmos – piedāvājuma noformējuma
pārbaude, Pretendentu kvalifikācijas pārbaude, piedāvājumu atbilstība tehniskās-finanšu
specifikācijas prasībām, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu noteikšana. Ja Pretendenta
iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no vērtēšanas posmu prasībām (izņemot 1.
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posmu, kur komisija izvērtē konstatēto neatbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām
būtiskumu), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā.
7.Piedāvājuma noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude
• Komisija pārbauda vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1.6.
punktā norādītajām prasībām;
• Komisija pārbauda vai pretendents atbilst Nolikuma 2.1. punktā noteiktajām prasībām.
8. Tehniskās un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude
• Komisija izvērtē vai Pretendenta iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst
Nolikuma prasībām
• Komisija pārbauda vai Tehniskajā un finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Ja
Komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, tad tās izlabo. Par kļūdu labojumu Komisija
informē Pretendentu.
• Komisija pārbauda vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
9.Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pasūtītājs izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais un kas
atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.
Pasūtītājs patur tiesības neslēgt līgumu kādā daļā vai daļās, ja pretendentu piedāvājumi
pārsniedz iepirkumam izdalīto finansējumu.
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts katrā daļā atsevišķi, salīdzinot
aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi pa vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar šādu
metodiku:
9.1.Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic saskaņā ar šādiem kritērijiem:
Kritērija
nr. p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais
punktu
skaits

1.

Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta izpildei, EUR bez PVN

40

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
3.
Videi draudzīga produkta piegāde
4.
Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana
Maksimālais iespējamais punktu skaits
2.

30

20
10
100

9.2.Vērtējot kritērijus, pasūtītājs ņem vērā šādas attiecībā uz katru noteikto vērtēšanas kritēriju
izvirzītās prasības:
9.2.1 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;
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Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena, EUR bez PVN.
9.2.2 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.
9.3 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 Subates
pamatskolas atrašanās vietas.
15 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas/
komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 51 - 100km rādiusā no Subates pamatskolas atrašanās
adreses.
10 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču
komplektēšanas/loģistikas centrs atrodas 81 - 100 km rādiusā no Subates pamatskolas atrašanās
vietas.
5 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas
/komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 101 - 300 km rādiusā no Subates pamatskolas
atrašanās vietas.
Ja pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas tālāk
par 300 km no Subates pamatskolas atrašanās vietas, punkti netiek piešķirti.
9.4 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
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iepakojums (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie
iepakojumi) tiks pieņemti no Pircēja atpakaļ pēc iepakojumā esošo produktu izlietošanas.
10 .Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko
punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
11. 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”.

12.Pretendenta informēšana par pieņemto lēmumu un Līguma slēgšana
•

•

Komisija, katram Komisijas loceklim individuāli vērtējot piedāvājumu apkopo individuālos
vērtējumus un katrā iepirkuma priekšmeta daļā atzīst saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
kas ieguvis visaugstāko novērtējumu.
Līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma daļā tiek piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis
Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu.

•

Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pa pastu vai elektroniski
informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā par iepirkumā izraudzīto
Pretendentu, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju
minētajam lēmumam.

•

Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju, kas iesniedzis
pasūtītāja prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija
pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta
apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās
līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

•

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Olga Bičko
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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2016.gada __._______________
Iepazīstoties ar noteikumiem par pārtikas produktu piegādi Ilūkstes novada Subates
pamatskolai,
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(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 75% (septiņdesmit
pieci) 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.

2. Obligātās prasības pārtikas produktiem:
2.1. produkti nedrīkst saturēt ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem
ražoti;
2.2. produktu ražošanā nedrīkst tikt izmantotas sintētiskās krāsvielas;
2.3. konditorejas izstrādājumu sastāvā nedrīkst būt daļēji hidrogenēti augu tauki;
2.4. 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” 1.pielikuma 5.un 6.punktā, 2. pielikuma 6.un
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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. Preces jāpiegādā divas reizes nedēļā, izņemot bakalejas preces un saldētu produkciju, kas
jāpiegādā vienu reizi nedēļā. Noslēdzot līgumu, līdzēji vienojas par piegādes dienām, ja
vienošanās netiek panākta, tad preces jāpiegādā pirmdienās, trešdienās, bet bakalejas preces
- trešdienās, saldētu produkciju pirmdienās, smalkmaizītes un plātsmaize - piektdienās
ievērojot nosacījumu, ka Pasūtītājs veic pasūtījumu saskaņā ar līguma projekta 5.2.punktu.
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 „Dārzeņi un garšaugi”
Tehniskais- finanšu piedāvājums

Nr.
p.k.

1.

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.
Preces
Tehniskā specifikācija
Fasējums
MērPlānotais
BLS vai NPKS
Preces
Preces viena
Cena par
Cena par visu
nosaukums
preces
vienība
apjoms
vai LPIA
ražotājs
iepakojuma
vienu vienību
apjomu bez
iepakoprasībām
(audzētājs),
cena bez
bez PVN
PVN (euro)
jums
atbilstošo
izcelsmes
PVN (euro)
(euro)
produktu
valsts
daudzums, kg
Veseli, nebojāti, tīri, bez redzamiem
Pēc
Tomāti
100
svešķermeņiem, kaitēkļiem un to
svara,
kg
iepakoradītiem mīkstuma bojājumiem,
svaigi pēc izskata, ar blīvu struktūru,
jumā,
miltaini vai sulīgi, ar šķirnei
atbilstoši
pasūtītāja
raksturīgu formu, garšu un smaržu,
nav ģenētiski modificēti, nesatur
pieprasīģenētiski modificētus organismus un
jumam
nesastāv no tiem.

2.

3.

4.

5.

Gurķi

Ķiploki

Zaļie lociņi

Paprika

Veseli, tīri, svaigi, nebojāti, bez
kaitēkļiem vai to radītiem
bojājumiem, blīvu vidu, ar
negatavām, mīkstām sēklām, plānu
miziņu. Iepakojumā vienas šķirnes,
īsie (garumā līdz 12 cm) vai garie
(garumā līdz 25 cm) gurķi ar šķirnei
raksturīgu formu un izmēru,
aromātiski, nesavītuši, nav ģenētiski
modificēti, nesatur ģenētiski
modificētus organismus un nesastāv
no tiem.
Veselas, stingras, sausas, tīras, pilnīgi
nobriedušas galviņas ar lielām
daiviņām, bez kaitēkļiem vai to
izraisītiem bojājumiem, ar labi
izžuvušām ārējām zvīņlapām, šķirnei
raksturīga forma, krāsa, garša un
aromāts, diametrs 4-7 cm, nav
ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski
modificētus organismus un nesastāv
no tiem.
Svaigi, sausi, tīri, nepārauguši, bez
lieka mitruma, nebojāti, bez
kaitēkļiem vai to izraisītiem
bojājumiem, ar vai bez galviņām, nav
ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski
modificētus organismus un nesastāv
no tiem.
Veselas, nebojātas, svaigas, sulīgas
pākstis, 8 - 12 cm diametrā, dažādās
krāsās, ar nelielu serdeni, bez
kaitēkļiem un to izraisītiem mīkstuma
bojājumiem, stingras, bez vītuma
pazīmēm, bez nedabiska virsmas
mitruma, nav ģenētiski modificētas,
nesatur ģenētiski modificētus
organismus un nesastāv no tiem.

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam
Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

150

6

20

kg

50
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6.

Ķīnas kāposti

Veseli, stingri, nebojāti, svaigi,
nepārauguši, stingri piekļautām
lapām, sulīgi, kraukšķīgi, bez lieka
mitruma, bez bojājumiem uz lapām
un kātiem, vienmērīgi nogrieztām
saknēm, nav ģenētiski modificēti,
nesatur ģenētiski modificētus
organismus un nesastāv no tiem.

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

30

Par visu
apjomu
kopā

1.
2.
3.

4.

5.

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.
pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas ___ (norādīt attālumu) km no Ilūkstes novada Subates
pamatskolas atrašanās vietas (Subates pamatskola, Tirgus laukums – 20, Subate, Ilūkstes novads).
________________________________________________________________
Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums
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1.2 pielikums
2.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.

Nr.

Preces
nosaukums

Tehniskā specifikācija

Fasējums,
preces
iepakoju
ms

Mērvienība

Veseli, nebojāti, bez plankumiem,
tīri, bez kaitēkļiem vai to
bojājumiem, nogatavojušies, ar
šķirnei raksturīgu formu, krāsu,
garšu un smaržu, nav ģenētiski
modificēti, nesatur ģenētiski
modificētus organismus un nesastāv
no tiem.

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

p.k.

1.

Banāni

Plānotais
apjoms

500

14

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)

Cena par
visu apjomu
bez PVN
(euro)

2.

3.

4.

5.

Mandarīni

Citroni

Apelsīni

Bumbieri

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

Nebojāti, tīri, bez kādiem
redzamiem svešķermeņiem, bez
kaitēkļiem un to izraisītiem
mīkstuma bojājumiem, bez
sačokurošanās un dehidratācijas
pazīmēm, bez nedabiska virsmas
mitruma un bez svešas smaržas
un/vai garšas, atbilstošs krāsojums,
sulīgi, nav ģenētiski modificēti,
nesatur ģenētiski modificētus
organismus un nesastāv no tiem.
Nebojāti,tīri, bez kādiem
redzamiem svešķermeņiem, bez
kaitēkļiem un to izraisītiem
mīkstuma bojājumiem, bez
sačokurošanās un dehidratācijas
pazīmēm, bez nedabiska virsmas
mitruma, aromātiski, sulīgi, viegli
lobās,nav ģenētiski modificēti,
nesatur ģenētiski modificētus
organismus un nesastāv no tiem.
Veseli, nebojāti, tīri, bez jebkādiem
redzamiem svešķermeņiem, bez
kaitēkļiem un to izraisītiem
mīkstuma bojājumiem, bez
nedabiska ārējā mitruma,
vienmērīgi nogatavojušies, sulīgi
vai miltaini sulīgi, nav ģenētiski
modificēti, nesatur ģenētiski
modificētus organismus un nesastāv
no tiem.

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam
Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

300

kg

10

kg

kg

200

200
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6.

Āboli

7.

Nektarīni

8.

Kivi

Veseli, nebojāti, tīri, bez jebkādiem
redzamiem svešķermeņiem,
kaitēkļiem un to izraisītiem
bojājumiem, bez lieka virsmas
mitruma, bez svešas smaržas un/ vai
garšas, ar nobrieduša augļa garšu,
mīksti, sulīgi, aromātiski, saldi vai
saldskābi; nav ģenētiski modificēti,
nesatur ģenētiski modificētus
organismus un nesastāv no tiem.
Veseli, nebojāti, tīri, bez redzamiem
svešķermeņiem un kaitēkļiem un to
izraisītiem mīkstuma bojājumiem,
bez nedabiska virsmas mitruma, bez
svešas smaržas un/vai garšas, sulīgi
augļi, ar kauliņu, kas atdalās, nav
ģenētiski modificēti, nesatur
ģenētiski modificētus organismus
un nesastāv no tiem.
Veseli, bez kātiņa, nebojāti, tīri, bez
jebkādiem redzamiem
svešķermeņiem, bez kaitēkļiem un
to izraisītiem mīkstuma
bojājumiem, pietiekami stingri, ne
mīksti, ne savītuši, bez nedabiska
virsmas mitruma, plānu, pūkainu
miziņu, sulīgi, nav ģenētiski
modificēti, nesatur ģenētiski
modificētus organismus un nesastāv
no tiem.

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

100

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

20

Pēc
svara,
iepakojumā,
atbilstoši
pasūtītāja
pieprasījumam

kg

20

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 ___ (norādīt attālumu) km no Ilūkstes novada Subates
pamatskolas atrašanās vietas (Subates pamatskola, Tirgus laukums – 20, Subate, Ilūkstes novads).
________________________________________________________________
Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums
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1.3.pielikums
3.daļa „Saldēta produkcija”
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” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents
nodrošina, ka produkti: 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.

2.

Preces
nosaukums

Heka fileja
saldēta

Siļķu fileja

Tehniskā specifikācija

Fasējums,
preces
iepakojums

Mērvienība

Vesela, nesalauzta, garumā virs 15 cm,
bez ādas un asakām, raksturīgu krāsu
un smaržu, bez svešām smaržām, bez
parazītiem, ledus glazūra ne vairāk kā
5%, nav ģenētiski modificēta, nesatur
ģenētiski modificētus organismus un
nesastāv no tiem.
Mazsālīta siļķes fileja eļļā, bez ādas un
asakām, maiga pēc garšas, bez stiprām
garšvielu piedevām. Nesatur pārtikas
piedevas – garšas pastiprinātājus
krāsvielas;
nesatur izejvielas, kas ražotas no
ģenētiski modificētiem organismiem;
maksimālais sāls daudzums 1,5gr uz
100gr produkta

5 -10 kg
iepakojumā

kg

1,0 -2,0 kg
spaiņos

kg

18

Plānotais
apjoms

220

50

BLS vai NPKS
vai LPIA
prasībām
atbilstošo
produktu
daudzums, kg

Preces
ražotājs
(audzētājs),
izcelsmes
valsts

Preces
viena
iepakojum
a cena bez
PVN
(euro)

Cena par
vienu
vienību
bez PVN
(euro)

Cena par
visu
apjomu
bez PVN
(euro)

3.

4.

Laša fileja

Pankūkas ar
biezpienu

Atdzesēta fileja, ar ādu, bez asakām,
raksturīgu krāsu, smaržu un garšu, bez
svešām smaržām un/vai garšām, bez
parazītiem, nav ģenētiski modificētā,
nesatur ģenētiski modificētus
organismus un nesastāv no tiem.
Saldēti, transportēšanas un
uzglabāšanas temp.18, (atbilstoši MK
not.Nr.172)

1,5- 5,5 kg

kg

2-10kg,
polimēra
iepakojums
vai
ekvivalents

kg

60

50

Par visu
apjomu
kopā

1.
2.
3.
4.

5.

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.
pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas ___ (norādīt attālumu) km no Ilūkstes novada Subates
pamatskolas atrašanās vietas (Subates pamatskola Tirgus laukums – 20, Subate, Ilūkstes novads).
________________________________________________________________
Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums
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2.pielikums
Preču piegādes līgums Nr._____________
Subatē, 2016.gada ___._________
___________________ , vienotais reģistrācijas nr. ____________________ juridiskā adrese:
_________________________________________________________________________, tās
________________________________________________personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk
– Pārdevējs), no vienas puses, un Ilūkstes novada Subates pamatskola, reģ. Nr.90009148337, juridiskā
adrese: Tirgus laukums – 20 , Subate, Ilūkstes novads, LV-5471, tās direktora Jāzepa Mačuka personā, kura
rīkojas uz nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses, bet abi kopā – Puses, pamatojoties uz
Pasūtītāja veikto cenu aptauju, (pasūtījuma identifikācijas nr. SUB 2016/11) pieņemto lēmumu, parakstīja šo
līgumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 15. daļas prasībām (Pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot šā panta noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 3. un 5. pantā minētie līgumi, kā arī par pārtikas
produktu piegādi, ja tiek ievērotas zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par
prasībām publiskajam iepirkumam, kurā izmanto vides kritērijus, to piemērošanas kārtību pārtikas produktu
piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem),
Pamatojoties uz 28.10.2014. MK noteikumiem nr. 637 „Noteikumi par vides kritēriju
piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas
pakalpojumu iepirkumiem” turpmāk tekstā – Līgums par sekojošo:
1.Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam __________________preces, turpmāk tekstā –
Prece, saskaņā ar cenu aptauju nr. Nr. SUB 2016/11 un šā Līguma pielikumu nr.1, kas ir šā Līguma
neatņemama sastāvdaļa, par kopējo summu EUR _________ (_________________euro ______euro centi)
bez PVN, bet Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Preci saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
Pasūtītājs un Pircējs vienojas, ka Līgumā norādītais Preču apjoms ir maksimālais plānotais piegādājamais
apjoms un ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties Preces atbilstoši reālajai
nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.
1.2.Ievērojot 28.10.2014. MK noteikumiem nr. 637 „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un
piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumiem” 3.punktā noteikto, Pasūtītājs un Pārdevējs vienojas un apliecina, ka Pārtikas produktu
piegādes iepirkuma izpildē tiks ievēroti šādi principi:
1.2.1. piegādājot produktus, pērk produktus, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību un Pasūtītāja/ Pārdevēja iespējas;
1.2.2. piegādājot produktus, pērk produktus, kuri nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv
no tiem un nav ražoti no tiem;
1.2.3. dod priekšroku svaigiem un sezonāliem pārtikas produktiem;
1.2.4. pērk produktus lielākā iepakojumā vai tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura lielākā
daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai izmantošanai;
1.2.5. izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes
gāzēm un ceļa infrastruktūras slodzi.
1.3.saskaņā ar to, ka 28.10.2014. MK noteikumiem nr. 637 „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un
piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumiem” noteikts, ka Pasūtītājs sagatavo pārtikas produktu piegādes līgumu, ievērojot tajā šo
noteikumu 25.2., 25.3., un 25.4 apakšpunktā minētās prasības (25.punkts), tāpēc Pasūtītājs un Pārdevējs
vienojoties apliecina, ka:
1.3.1. tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpilde tiek kontrolēta atbilstoši tehniskajā
specifikācijā noteiktajam;
1.3.2. atbildība par līguma prasību neizpildi līguma darbības laikā tiek piemērota atbilstoši
noslēgtajam līgumam;
1.3.3. Pārdevējam ir pienākums, 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,
iesniegt Pasūtītājam ražotāju un audzētāju sarakstu, norādot to kontaktinformāciju, un ražotāja vai audzētāja
apliecinājumu par sadarbību ar attiecīgo piegādātāju pārtikas produktu piegādes līguma izpildē;

1.3.4. Pasūtītājam ir tiesības papildus piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem
dokumentiem veikt piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes;
1.3.5. Pārdevējam ir pienākums nodrošināt, lai uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās
lauksaimniecības vai nacionālās kvalitātes shēmas prasībām, piegādes brīdī ir atbilstoša norāde.
1.4.Pasūtītājs pasūta preci un saskaņo tās sortimentu un daudzumu nākamajai dienai līdz plkst.14.00,
rakstiski pa e- pastu _____________________, vai pa tālruni _____________ , un pērk preci saskaņotajā
sortimentā, daudzumā un dienā.
1.5.Pārdevējs pārdod un piegādā Preces Pasūtītājam atsevišķās partijās, akceptētajā daudzumā, sortimentā
un termiņos par spēkā esošajām cenām, pamatojoties uz akceptēto Pasūtītāja pasūtījumu.
1.6.Pasūtījumā ir jānorāda sortiments, daudzums, piegādes datums un vieta. Preces pieņemšana – nodošana,
kā arī apmaksa notiek saskaņā ar attiecīgu pavadzīmi (turpmāk tekstā – Pavadzīme) par piedāvāto Preci.
2. Preču piegādes un pieņemšanas kārtība
2.1.Pasūtītāja Preču pieņemšanas vieta: Tirgus laukums-20,Subate., Ilūkstes novads.
2.2.Preces piegāde notiek uz pasūtītāja norādīto vietu. Preču piegādes izmaksas ir iekļautas Līguma kopējā
summā.
2.3.Preces piegāde tiek veikta transportlīdzeklī, kas atbilst sanitārajām prasībām.
2.4.Preču piegādi Pārdevējs uzņemas nākamajā dienā pēc pasūtījuma saņemšanas.
2.5.Preces pieņemšanu Pasūtītājs nodrošina nekavējoties pēc Preces piegādes.
2.6.Pa Preču piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kad prece tiek piegādāta un izsniegta Pasūtītājam tā
norādītajā vietā, Pusēm par to parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.
2.7.Pavadzīme tiek noformēta atbilstoši LR likumdošanas prasībām. Pavadzīmē Pārdevējs norāda apmaksas
datumu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus, ja Puses par to ir
rakstiski vienojušās.
2.8.Preces atbilstību preču pavadzīmē- rēķinā norādītajam, apstiprina Pārdevēja pilnvarota persona ar savu
parakstu uz preču pavadzīmes- rēķina.
2.9.Ja Preču pieņemšanas laikā, kā arī pēc tam, noskaidrojas, ka pavadzīme ir noformēta neatbilstoši vai ar
kļūdām, izņemot gadījumus, ja konstatēts Preces iztrūkums vai neatbilstība, Pasūtītājs par to informē
Pārdevēju. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums nākamās Preču piegādes dienā piegādāt jaunu,
atbilstoši sastādītu pavadzīmi- rēķinu, bet iepriekšējo – anulēt.
2.10.Pārdevējam ir pienākums piegādāt Preces, kuru atlikušais derīguma termiņš nav mazāks par 2/3 no visa
derīguma termiņa.
2.11.Piegādātā Pasūtītājam Prece netiek atgriezta atpakaļ Pārdevējam.
2.12.Par Preces nesavlaicīgu piegādi Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Pārdevējam soda naudu 0,5% no
savlaicīgi nepiegādātās Preces vērtības par katru kavējuma dienu, ja dokumentāli pierādīta Pārdevēja vaina.
2.13.Pārdevējs piegādā un izsniedz, bet Pasūtītājs pieņem Preci vairākkārtējas izmantošanas un
apgrozāmajā tarā, kura ar to pašu Preces piegādes transportlīdzekli tiek nogādāta atpakaļ Pārdevējam.
Gadījumā, ja tara netiek atgriezta Pārdevējam, t.sk., taras kvalitātes neatbilstības vai bojāšanas gadījumā,
tiek ieturēta maksa par taru saskaņā ar Pārdevēja cenu. No pavadzīmes – rēķina par Preces pieņemšanu
parakstīšanas brīža Pasūtītājs ir atbildīgs par taras atgriešanu Pārdevējam. Nekvalitatīvo vai bojāto taru
Pārdevējs atpakaļ nepieņem.
3.Preces kvalitāte, iepakojums un marķējums
3.1.Piegādātās Preces kvalitāti apliecina ar zīmogu un kvalitātes apliecības numuru atzīmi uz pavadzīmesrēķina.
3.2.Pārdevējs garantē Preces kvalitāti līdz Preces derīguma (realizācijas) termiņa beigām, ja Pasūtītājs no
Preces pieņemšanas brīža nodrošina Preces glabāšanu u.c. nosacījumus, atbilstoši LR spēkā esošajām
veterināri – sanitārajām prasībām un Preces glabāšanas noteikumiem.
3.3.Prece Pasūtītājam tiek piegādāta oriģinālajā iepakojumā, ja tāds Precei ir paredzēts, vai kādā citā
iepakojumā, ja Puses par to ir vienojušās.
3.4.Parakstot šo Līgumu Pasūtītājs ir iepazinies ar Preces oriģinālo iepakojumu un atzīst šādu iepakojumu
par apmierinošu un drošu Preces transportēšanai un glabāšanai.
3.5.Pasūtītājam Prece jāpieņem pēc daudzuma, sortimenta un kvalitātes atbilstības Pārdevēja pārstāvja
klātbūtnē Preces izsniegšanas – saņemšanas brīdī un vietā.
3.6.Pasūtītājs, parakstot pavadzīmi, pārliecinās par Preces daudzumu, sortimentu un kvalitāti. Pasūtītājam
Preces pieņemšanas brīdī, konstatējot atklātos defektus, ir pienākums paziņot par atklātajiem defektiem
Pārdevējam un sastādīt kopā ar Pārdevēja pārstāvi (autovadītāju un/vai ekspeditoru) sastādīt aktu.
3.7.Pasūtītājam ir tiesības pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo un/vai bojāto Preci nepieņemt.
Nekvalitatīvo un/vai bojāto Preču nepieņemšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums piestādīt Pārdevējam
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atgriezto Preces pavadzīmi kopā ar attiecīgo parakstīto aktu, kas ar nākamo Preces piegādes transportlīdzekli
tiek nogādāta atpakaļ Pārdevējam, ja Puses nav vienojušās citādi.
3.8.Pasūtītājam ir tiesības celt pretenzijas pret Pārdevēju tikai par piegādāto un pieņemto Preču slēptajiem
defektiem 5 (piecu ) dienu laikā no preces pieņemšanas brīža, bet Preces derīguma (realizācijas) laika
ietvaros. Slēpti defekti šī līguma izpratnē ir Preces ražošanas defekti, kurus nevarēja konstatēt Preces
pieņemot un kuri radušies Pārdevēja vainas dēļ.
3.9.Pasūtītājam Prece ir jāuzglabā atbilstoši Preces glabāšanas noteikumiem. Pasūtītājs nodrošina, ka
Preces pārdod kvalificēts un labi apmācīts personāls.

4.Preces cena un norēķinu kārtība
4.1.Par pieņemto Preci Pasūtītājs norēķinās ar Pārdevēju, saskaņā ar preču pavadzīmēm – rēķiniem.
4.2. Līguma 1. pielikumā norādītās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
4.3.Pasūtītājs apņemas pilnībā norēķināties par saņemto preci ar pārskaitījumu, ieskaitot naudu Pārdevēja
bankas kontā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas
brīža.
4.4.Maksājums par saņemto Preci tiek uzskatīts par veiktu, kad nauda par Precēm ir saņemta Pārdevēja
norēķinu kontā.
4.5.Gadījumā, ja Pārdevējs nav saņēmis apmaksu par Precēm Līguma 4.3. un 4.4. noteiktajā kārtībā, Preču
piegāde Pasūtītājam tiek bloķēta līdz Pasūtītāja visu saistību izpildei.
4.6.Ja Pasūtītājs kavē apmaksu par piegādātajām precēm, Pārdevējam ir tiesības aprēķināt un Pasūtītājam
ir pienākums apmaksāt kavējuma naudu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto
kalendāro dienu.
5.Pārējie noteikumi
5.1.Līgums stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.
5.2.Pēc šī Līguma stāšanās spēkā visi iepriekš noslēgtie Līgumi starp Pusēm tiek izbeigti.
5.3.Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 22.decembrim.
5.4.Jebkurai Pusei ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu rakstiski par to brīdinot
otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
5.5.Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski nekavējoties lauzt Līgumu gadījumā, ja Pārdevējs nepilda
Līgumu.
5.6.Visus strīdus un nesaskaņas par šo Līgumu, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās
nav panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, tad strīds tiek risināts LR tiesā.
5.7.Ja Puse nav izmantojusi kādas šajā Līgumā paredzētās tiesības, tas nenozīmē, ka Puse ir atteikusies no
šīm tiesībām.
5.8.Pusēm ir jāinformē vienai otru 5 (piecu) darba dienu laikā par savu rekvizītu maiņu.
5.9.Pasūtītāja saistību nodošana trešajām personām iespējama Pusēm savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja
Pasūtītājs nodevis savas saistības trešajai personai, un nav par to vienojies ar Pārdevēju, tad atbildību par
Līguma izpildi uzņemas persona, kas parakstījusi šo Līgumu no Pasūtītāja puses pilnā apmērā.
5.10.Šis Līgums ir komercnoslēpums. Līguma saturs nedrīkst tikt izpausts trešajām personām bez otras
Puses piekrišanas, izņemot likumā paredzētajos gadījumos.
5.11.Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no viņa saistību izpildes.
5.12.Visos citos jautājumos, ko regulē šis Līgums, puses vadās no LR normatīvajiem aktiem.
5.13. Līdzēju pilnvarotās personas Līguma darbības laikā ir:
5.13.1.par pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā persona no Pasūtītāja puses – Regīna Balode,
tālr. 20333544, 65463117,
e-pasts: skola@subate.lv;
5.13.2. no Izpildītāja Puses – __________________,

tālr. _______________,
e-pasts: ____________.
5.14.Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam līguma eksemplāram.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pārdevējs: ___________________
(paraksts)

Pasūtītājs: _______________________
(paraksts)
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6.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIEGĀDĀTĀJS

PIRCĒJS
Subates pamatskola
Vienotais reģistrācijas Nr.90009148337
Tirgus laukums – 20, Subate, Ilūkstes novads,
tālrunis: 65463117
A/S SEB banka
Konts: LV05UNLA0005011130034
Kods: UNLALV2X

________________(_________)

Maksātājs Ilūkstes novada dome

(paraksts)

reģistrācijas Nr.90000078782

.

__________________ Jāzeps Mačuks

2016.gada_____.___________

(paraksts)

2016. gada _____ . _____________
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3.pielikums
< noformē uz __skolas veidlapas>

Iebilduma akts
Ilūkstes novada Subatē
(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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