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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.Pasūtītājs
SIA „Veselības centrs Ilūkste”
“Mūsmājas “Dižkoks””
Vienotais reģistrācijas Nr.41503014677
Juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, LV- 5447
Līguma izpildes adrese: “Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447
Līguma izpildes laiks - 12 mēneši
Tālruņa Nr.: 65462455
E-pasta adrese: veseliba@ilukste.lv
Bankas konta Nr. LV75 HABA 0551 0343 7663 1;
Iepirkumu veic saskaņā ar SIA „Veselības centrs Ilūkste” valdes locekles Zanes Bucenieces - Zībergas 2017.gada 18.augusta rīkojumu Nr.
101.p/01.-12 izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).
1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs “SIA VCI 2017/5”
1.3. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona:
Līga Fjodorova
tālrunis 26180870
E-pasts: veseliba@ilukste.lv
Telefons: 65462455
Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV- 5447.
1.4. Iepirkuma procedūra
1.4.1. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma 19. panta trešās daļas nosacījumiem.
1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras
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puses, notiek rakstveidā – pa faksu vai elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste”
“Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām”, identifikācijas Nr. “SIA VCI2017/5” komisijai.
1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu. Šie
pieprasījumi iesniedzami Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV – 5447.
1.5.3. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs, kas pieprasījis papildu informāciju, to ir saņēmis, ja Pasūtītājs to ir izsūtījis uz Piegādātāja norādīto elektroniskā
pasta adresi vai faksu un ievietojis mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.
1.5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma procedūras nolikumā veikt grozījumus, papildinājumus un ievietot papildu informāciju.
1.5.5. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju par Nolikumu, ja Pasūtītājs to ievietojis Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā
www.ilukste.lv.
1.6. Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to
1.6.1. Ar nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā
www.ilukste.lv
1.6.2. Ar nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties arī uz vietas, darba dienās no plkst. 08:00 līdz
plkst.16:00, SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV – 5447, 202.kabinetā
1.6.3. Iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums) drukātā veidā arī var saņemt bez maksas pēc pieprasījuma trīs darba dienu laikā, SIA “Veselības
centrs Ilūkste”, Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV – 5447, 202.kabinetā, no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00
1.6.4. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda
ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst.08:30 līdz plkst.15:00, bet ne vēlāk kā līdz 29.08.2017 plkst. 11:00 (202.kab.).
1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz adresi SIA „Veselības
centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā nolikumā 1.7.1 punktā norādītajā adresē līdz
minētajam termiņam.
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1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu
un laiku, ko Pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.8. Piedāvājuma noformējuma prasības.
1.8.1. 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.
1.8.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
1.8.2.1. pretendenta nosaukums un adrese;
1.8.2.2. pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.8.2.3. norāde “Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām”, ident. Nr. „SIA
VCI2017/5”;
1.8.2.4. norāde „neatvērt pirms pārtikas produktu piegādes piedāvājuma atvēršanas sanāksmes”.
1.8.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu pārtikas produktu piegādes piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
1.8.4. 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.
1.9. Piedāvājumā jāietver:
1.9.1. Pieteikums par piedalīšanos pārtikas produktu piegādes piedāvājuma procedūrā, kas atbilst vispārīgām obligātām prasībām atbilstoši 3.punktam;
1.9.2. Pretendenta atlases dokumenti, kas atbilst vispārīgām obligātām prasībām;
1.9.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīta tehniskā specifikācija;
1.9.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts tehniskais un finanšu piedāvājums.
1.9.5.Pretendents pārtikas produktu piegādes piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:
- 1.eksemplārs - oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS;
- 2.eksemplārs – kopija ar norādi KOPIJA.
1.9.6.Pārtikas produktu piegādes piedāvājumi, kas iesniegti līdz pārtikas produktu piegādes piedāvjuma termiņām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti
atbilstoši Publisko iepirkumu prasībām.
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1.9.7.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.
1.9.8.Pārtikas produktu piegādes piedāvājumam jābūt:
-caurauklotai (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;
-uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurānorādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta vadītājs vai tāpilnvarotā persona;
-ar secīgi numurētām lapām;
-ar pievienotu satura rādītāju.
2. Iepirkuma priekšmets.
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir “Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām” atbilstoši
Tehniskajai specifikācijai (5. pielikums).
2.1.2. CPV kods – 15000000-8
2.1.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 15 (piecpadsmit) daļās, kas iedalās pozīcijās atbilstoši Tehniskajai specifikācijai ( Nolikuma 5.pielikums).
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1. Daļa Piens un piena produkti
2. Daļa Svaigi atdzesēta cūkgaļa
3. Daļa Gaļas produkti un desa
4. Daļa Svaigi atdzesēta putnu gaļa
5. Daļa Olas
6. Daļa Zivis un zivju izstrādājumi
7. Daļa Kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi, Latvijā audzēti
8. Daļa Svaigi dārzeņi – garšaugi
9. Daļa Svaigi augļi un ogas
10. Daļa Eksotiskie svaigie augļi un ogas
11. Daļa Graudi, putraimi, pārslas un milti
12. Daļa Maize un maizes izstrādājumi
13. Daļa Konditorejas
14. Daļa Bakalejas preces
15. Daļa Saldēti pusfabrikāti
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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 saskaņāar Pretendenta piedāvājumu;
3.5. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
3.6. Apliecina, ka pretendenta saimnieciskādarbība 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 atsevšķi.
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, attiecībāuz
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.373).
3.15. Pārtikas produktu piegādes piedāvājuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kāarīvienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, aksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties prasībām atbilstošu produktu piedāvājumu
ZPI kritērijiem.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Korespondences adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
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Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
Datums

3.16. Vispārējas prasības pārtikas produktiem:
3.16.1.Piedāvātai produkcijai un tarai jāatbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Veterinārmedicīnas likumam un Ministru kabineta noteiktām
prasībām un citiem normatīvajiem aktiem.
3.16.2.Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu drošuma likumam.
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 acientiem” un MK 20.06.2017.noteikumi Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam
iepirkumam”.
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 14.09.2010. noteikumiem Nr. 857 ,,Prasības olu piegādei nelielāapjomā.".
3.16.6.Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumiem Nr. 499 ,,Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei
galapatērētājiem nelielāapjomā".
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 Republikāspēkāesošo 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 paredzētajāvietāatbilstošākondīcijā.
3.16.14.Ja fasējums nav norādīts, tad piegādātājs to var izvēlēties atbilstoši Pārtikas un Veterinārādienesta prasībām.
3.16.15.Produkti jāpiegādā speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un Veterinārādienesta 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:
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3.17.1.Pretendents piedāvājumā nedrīkst iekļaut:
-Pārtikas produktus, kuru sastāvāir daļēji hidrogenēti augu tauki.
-Pārtikas produktus, kuru satur garšas pastiprinātājus E620-650.
-Pārtikas produktus, kuru sastāvāietilpst 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 tikt 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 kā75% no ražotāja noteiktākopējāderīguma 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 spēkāesošo 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, sortimentāun daudzumā.
3.17.8.Pārtikas produktu piegāde jāveic tikai atbilstoši spēkāesošo 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:
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.
Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs
1.
2.
3.

Maksimālais
punktu skaits
Piedāvājuma cena, EUR (bez PVN) iepirkuma priekšmeta daļas izpildei
50
Videi draudzīga produktu piegāde
25
Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni daudzums
25
Maksimālais iespējamais kopējo punktu skaits
100

4.4.Vērtējot kritērijus, Komisijas locekļi ņem vērāsekojošas attiecībā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās prasības:
4.4.1.KRITĒRIJS “Piedāvājuma cena, EUR bez PVN iepirkuma priekšmeta daļas izpildei”.
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Maksimālais punktu skaits – 50.
Maksimālais punktu skaits (50 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, 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- mazākāno pretendentiem piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi;
Cver– vērtējamā piedāvājumā noteiktā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi.
4.4.2.KRITĒRIJS “Videi draudzīga produktu piegāde”
Maksimālais punktu skaits – 25.
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:
25 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais preču komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas ne vairāk kā 40 km rādiusā no
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.
20 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais preču komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 41- 80 km rādiusā no “Mūsmājas
“Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.
10 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais preču komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 81- 120 km rādiusā no
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.
5 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais preču komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 121 – 160 km rādiusā no
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.
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Ja pretendenta norādītais preču komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas tālāk par 160 km no “Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts,
Ilūkstes novads, punkti netiek piešķirti.
Komisijai, izmantojot interneta mājas lapāhttp://maps.google.com/mapspieejamo informāciju, meklēšanas rīkus un metodes, ir tiesības pārbaudīt
Pretendentu norādīto datu pareizību attiecībāuz attālumu no Pasūtītāja adreses, uz “Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.
4.4.3. KRITĒRIJS “Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni daudzums”
Maksimālais punktu skaits - 25
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.
4.4.3.1.apakškritērijs “Nacionālajāpārtikas kvalitātes shēmā (NPKS) un bioloģiskās lauksaimniecības (BL) sertificēto produktu
daudzums”.
Maksimālais punktu skaits (20) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauti visvairāk produktu, kas ir sertificēti NPKS vai BL saskaņāar 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 20, kur
K– kritērija novērtējuma rezultāts;
20 – 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.
4.4.3.2.apakškritērijs “Integrētās audzēšanas sertifikācijas institūcijā (IASI) un bioloģiskās ražošanas sertifikācijas institūcijā ES
(BRSI) sertificēto produktu daudzums” .
Maksimālais punktu skaits (5) tiek piešķirts piedāvājumam, kurāir 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.
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834/2007 un Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiemNr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un
marķēšanas prasības un ontroles kārtība”, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņāar formulu:
K.= Cver/ Cmax x 5, kur
K.–kritērija novērtējuma rezultāts;
5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;
Cver– vērtējamāpretendenta piedāvājumāiepirkuma priekšmeta daļāpiedāvātais 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 daļāir iekļauti produkti, kas vienlaikus ir sertificēti gan kādā no pārtikas kvalitātes shēmām, gan
integrētajāvai bioloģiskajā sertifikācijas institūcijā(ES), punkti iek piešķirti tikai par sertifikāciju kādāno kvalitātes shēmām.
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 audzums”.
4.7.Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējāvērtēšanas) tabulā, kurā aprēķina vidējo vērtējumu.
4.8.Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.
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[1.] pielikums
Iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām”
identifikācijas Nr. „SIA VCI 2017/5”
nolikumam

Dokumentu tabula
Produkts – piegādātājs

Svaigi augļi un dārzeņi –
ražotājs/audzētājs
Piens un piena produkti –
Ražotājs/uzņēmums
Olas - ražotājs
Olas – ražotājs nelielos daudzumos
Gaļa un gaļas produkti – ražotājs/pārstrādātājs

Dokuments
Reģistrācija
vai
atzīšana PVD

Reģistrācija

Kartupeļu audzētājiem – papildus reģistrācija
VAAD

Atzīšana
Atzīšana
Realizācijas atļauja
Atzīšana

Z/S, kas grib piedāvāt savā saimniecībā audzētu lopu
gaļu
Jaukto produktu ražotājs, kurš izmantojis ražošanas
procesā svaigu gaļu un/vai zivis
Augu izcelsmes produktu (piem. augļu un dāzreņu
izstrādājumi, maize, konditoreja, eļļa, saldumi,
bakalejas preces u. tml.) un dzērienu ražotājs
Augu izcelsmes produktu un dzērienu mājražotājs
Dzīvnieku izcelsmes produkti, kam nepieciešams
noteikts temperatūras režīms – vairumtirgotājs,
noliktava, saldētava
Citi produkti, izņemot dzīvnieku izcelsmes produktus,
kam nepieciešams noteikts temperatūras režīms –
vairumtirgotājs, noliktava

Citi papildus nepieciešamie dokumenti

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

Normatīvais akts
MK – Ministru kabineta
noteikumi
R – regula
PAUL – pārtikas aprites
uzraudzības likums

PAUL 5. pants 3. daļa
PAUL 5. pants 1., 2. daļa
R 852, R 853
PAUL 5. pants 1., 2. daļa
R 852, R 853
MK 665, 1., 7. punkts
PAUL 5. pants 1., 2. daļa
R 852, R 853
PAUL 5. pants 1., 2. daļa
R 853
PAUL 5. pants 1., 2. daļa
R 852, R 853
PAUL 5. pants 3. daļa

Reģistrācija
vai
atzīšana
Reģistrācija
Atzīšana

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

Reģistrācija

PAUL 5. pants 1., 2. daļa
R 852
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[2.] pielikums
Iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām”
identifikācijas Nr. „SIA VCI 2017/5”
nolikumam
Piegādes laiki
Daļas Nr.

Preces nosaukums

Daļa Nr.1

Piens un piena pārstrādes produkti

Daļa Nr.2
Daļa Nr.3

Svaigi atdzesēta cūkgaļa
Gaļa un gaļas produkti

Daļa Nr.4

Svaigi atdzesēta putnu gaļa

Daļa Nr.5

Olas

Daļa Nr.6

Zivis un zivju izstrādājumi

Daļa Nr.7
Daļa Nr.8

Svaigie kartupeļi un saknes (pārtikas),
dārzeņi
Svaigi dārzeņi un garšaugi

Daļa Nr.9

Svaigie augļi un ogas

Daļa Nr.10

Eksotiskie svaigie augļi un ogas

Daļa Nr.11
Daļa Nr.12

Graudi, putraimi, pārslas un milti
Maize un maizes izstrādājumi

Daļa Nr.13

Konditorejas izstrādājumi

Daļa Nr.14

Bakalejas preces

Daļa Nr.15

Saldēti pusfabrikāti

Piegādes dienas
Otrdiena, ceturtdiena,
sestdiena
Pirmdiena, piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Visas darba dienas
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
2x mēnesī
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
Pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
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Piegādes laiks
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30
Līdz 11.30

[3.] pielikums
Iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām”
identifikācijas Nr. „SIA VCI 2017/5”
nolikumam

Tehniskais piedāvājums
(Daļas nosaukums)
Piegādes maršruts

1.Apliecinām, ka piegādāsim ________________________________________ “Mūsmājas “Dižkoks””, saskaņā ar iepirkumu “Pārtikas produktu
piegāde “Veselības centrs Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām”, identifikācijas Nr. “SIA VCI2017/5” tehniskās specifikācijas izvirzītajām
prasībām.
2.Piegādāsim _____________________________________________ “Mūsmājas “Dižkoks”” līdz plkst.11.30, saskaņā ar iepriekšējā darba dienā
veikto Pasūtītāja pasūtījumu, ko pieņemsim telefoniski pa tālr..............................
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[4.] pielikums
Iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām”
identifikācijas Nr. „SIA VCI 2017/5”
nolikumam

Finanšu piedāvājums
(Daļas nosaukums)
2017.gada_____.___________________.
Mēs,
____________________________________________________(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)
1.Piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar ________________________________________ piedāvājumu piegādi “Mūsmājas “Dižkoks””
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 līdz 11.30.
2.Esam informēti, ka līgumcena visa līguma darbības laikā paliek nemainīga!!!
3.Cenāir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar preču piegādi.
_______________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
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[5.] pielikums
Iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” “Mūsmājas “Dižkoks”” vajadzībām”
identifikācijas Nr. „SIA VCI 2017/5”
nolikumam
Tehniskā specifikācija
Daļa nr. 1.

Piens un piena pārstrādes produkti

Iepakojums:
1. Pienam un piena produktiem jābūt iepakotiem primārajā iepakojumā (iesaiņojumā), kas novērš mikroorganismu iekļūšanu un ķīmiskas, fizikālas un
organoleptiskas izmaiņas.
2. Iepakojuma materiāls ir rūpnieciski ražots aizsargmateriāls, kas pasargā no piesārņojuma transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
Marķēšana:
Fasēto pārtikas preču marķējumam jāatrodas labi redzamā vietā uz primārā iepakojuma vai attiecīgajai pārtikas precei pievienotās etiķetes, kā arī uz sekundārā
iepakojuma. Marķējumā sniegtai informācijai ir jābūt viegli saprotamai un ieraugāmai, skaidri salasāmai un neizdzēšamai, latviešu valodā. Primārajam iepakojumam
pārtikas prece jāaptver pilnībā tā, lai tās saturam nevarētu piekļūt, neatverot vai nemainot primāro iepakojumu. Produktiem, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas (NPKS) vai tās produktu kvalitātes rādītāju prasībā jābūt attiecīgam marķējumam (atbilstoši ZPI prasībai ).
Siera marķējumā papildus jānorāda:
1. beztauku daļas mitrumu;
2. minimālo tauku saturu siera sausnā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās
reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” pretendents nedrīkst piedāvāt krējuma izstrādājumus, produktus, kuru ražošanā izmanto
sintētiskās krāsvielas un kas satur ģenētiski modificētos organismus (turpmāk tekstā - ĢMO), sastāv no tiem un ir ražoti no tiem. Produktiem jābūt ražotiem saskaņā
ar ražotāja deklarētajiem un Latvijas Valsts reglamentētajiem normatīviem aktiem.

Nr.p.k.

1.1

1.2

Produkta
nosaukums

Piens

Kefīrs

Vēlamais iepakojuma
veids un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max.
apjoms 12
mēn.

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

5-20 litru noslēgtā
spainī,
1 litra ELO paka vai
ekvivalents

litri

2385

gab.

200

2.0 – 2.5% tauku saturs, pienskāba, atspirdzinoša, skābpiena
produktam raksturīga garša un smarža, krāsa balta vai viegli

Sverams, pol.spainis
3-20

litri

565
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Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

(skābums ne lielāks par 120ºT)

1.3

1.4

1.5

Jogurts

Krējums skābais

Biezpiens

1.6

Sviests,
saldkrējums

1.7

Biezpiena sieriņi
(“Mazulis” vai
ekvivalents)

1.8

Siers (Krievijas
vai Holandes) vai
ekvivalents
Kausēts siers
(Dzintars) vai
ekvivalents

1.9

1.10

1.11

Saldais krējums

2.5 % tauku saturs, receklis izjaukts, konsistence viendabīga
visā masā. Garša tīra, pienskāba, saldena ar pievienoto
piedevu garšu un aromātu, krāsa balta vai viegli iedzeltena ar
pievienoto augļu ogu toni.
Skābums ne lielāks par 100ºT ( bez sintētiskām krāsvielām un
konservantiem)
Vitamin D, bez konservantiem
20- 25% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar svaigam
krējumam raksturīgu tīru produkta smaržu. Konsistence
viendabīga, mēreni bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no baltas
līdz krēmkrāsai
Vājpiena, tauku saturs 0,5%, garša un smarža – tīra,
pienskāba, konsistence - mīksta, viendabīga ar biezpiena
graudiņiem, pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās.
Krāsa – no baltas līdz kremkrāsai. (skābums ne lielāks par
240ºT)
Garša un smarža – tīra, konsistence viendabīga, plastiska
masa griezumā virsma gluda, nedaudz spīdīga, krāsa no gaiši
dzeltena, līdz dzeltenai, vienmērīga visā masā, bez garšviel.
Biezpiena masa viendabīga, mēreni blīva, saldena ar
biezpiena masai raksturīgu tīru pienskābu garšu un aromātu.
Biezpiena sieriņš klasiskais, ar dažādu glazējumu, bez
piedevām . (atb.MK not.Nr.172)
Puscietie, nogatavināti (nogatavināšanas laiks ne mazāk kā
40d), ar tauku saturu siera sausnā 45-50%, ar siera šķirnei
raksturīgu acojumu
Klasiskais, bez piedevām. Siera virsma tīra, spīdīga,
konsistence – maiga, smērīga, viendabīga. Krāsa – no gaiši
dzeltena līdz dzeltenam. Svaigam sieram un pasterizācijai
raksturīgu tīru garšu, tauku saturs sausnā var būt no 15-26%.
35% tauku saturs, tīra garša ar svaigam krējumam raksturīgu
produkta smaržu, konsistence viendabīga

Saldējums
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0.9 l ELO paka vai
ekvivalents
Sveramais– pol.spainis
3-20 vai ekvivalents

gab.

50

litri

200

0.5l ELO paka vai
ekvivalents

gab.

50

0.2 ELO paka vai
ekvivalents
Sveramais, 1-5kg,
pol.spainis
ELo paka (0.5kg)

gab.

140

kg.

460

gab.

100

sveramais 1.0-5.0 kg
pol.spainis vai
ekvivalents

kg

730

papīra paciņas 0.18 kg

gab.

100

200 g fasējums folijā

kg

300

0.040 kg oriģinālais
iepakojums

gab.

900

0.5-5 kg, sveramais

kg

170

0.2 kg
Plastm.iepakojums

kg

40

1-3 sveramais,
pol.spainis vai
ekivalents
ELO pakas 0.25
1kg, polietilēns,

kg

40

gab.

30

gab.

60

Plombīra

polipropilēns vai
ekvivalents

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.2

Nr.p.k.

Svaigi atdzesēta cūkgaļa

Produkta
nosaukums

Vēlamais iepakojuma
veids un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

2.1.

Cūku kauli

Kaulu daudzums nepārsniedz 60-65%, izgriezts no cūkas ribu
daļas, sasaldēts

2.2.

C/g karbonāde

Atdzesēta

2.3.

C/g kakla daļa

Atdzesēta

2.4.

C/g šķinķis

Atdzesēts

2.5.

Cūkgaļas lāpstiņa

Atdzesēta

2.6.

Aknas

Atdzesētas

2.7.

Sirds

Atdzesēta

2.8.

Plaušas

Atdzesētas
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1-5 kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1 -3 kg,
vakumiepakojums vai
ekvivalents
1 -3 kg,
vakumiepakojums vai
ekvivalents
1 -3 kg,
vakumiepakojums vai
ekvivalents
1 -3 kg,
vakumiepakojums vai
ekvivalents
1 -3 kg,
vakumiepakojums vai
ekvivalents
1 -3 kg,
vakumiepakojums vai
ekvivalents
1 -3 kg,

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max.
apjoms
12 mēn.

kg

75

kg

125

kg

305

kg

305

kg

305

kg

155

kg

60

kg

60

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

vakumiepakojums vai
ekvivalents
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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.3

Gaļas produkti un desas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās
reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai
pretendents:
▫ Gaļas produktus (piemēram, desas, cīsiņus, sardeles, gaļas konservus, žāvētus, kūpinātus un sālītus gaļas produktus) drīkst piedāvāt, ja tie atbilst šādām prasībām:
▫ 1. satur vismaz 70 % gaļas;
▫ 2. nesatur pārtikas piedevas – garšas pastiprinātājus, krāsvielas ;
▫ 3. nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem;
▫ 4. nesatur sojas pupas un to produktus;
▫ 5. satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g gaļas produkta.
Cena bez
Mērvienība,
Plānotais Cena bez
PVN
Vēlamais
saskaņā ar
Produkta
max.
PVN vienu par visu
Nr.p.k.
Tehniskās prasības specifikācijai
iepakojuma veids
kuru
vienību
norādīto
nosaukums
apjoms
un tilpums
piedāvā
12 mēn.
apjomu
cenu
▫
▫

3.1.

Sardeles ABC

3.2.

Cīsiņi ABC

3.3.

Mednieku desiņas

3.4

Pusžāvēta desa
ABC

A/l gaļa, sastāvā 30% liellopu gaļa, 30-40% cūkgaļa 70%, mitruma
saturs gatavajā produktā 65-75% bez krāsvielām,garšas
pastiprinātājiem,bez sāls ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas
(atbilstoši MK not.172)
Cūkgaļa, sastāvā 70% cūkgaļa, dabīga apvalkā mitruma saturs
gatavajā produktā 65-75% bez krāsvielām,garšas
pastiprinātājiem,bez sāls ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas
(atbilstoši MK not.172)
A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa dabīga
apvalkā mitruma saturs gatavajā produktā 65-75% bez
krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls ne vairāk kā 1,25 g uz
100g gaļas (atbilstoši MK not.172)
A/l gaļa, sastāvā 20-30% cūkgaļa, 65-70% liellopu gaļa bez
krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls ne vairāk kā 1,25 g uz
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0.5-3 kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents

kg

95

0.5-3 kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents

kg

95

0.5-1 kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents

kg

95

1-3kg, polimēra
iepakojums vai

kg

50

100g gaļas (atbilstoši MK not.172)
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)
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)
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)
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)
Cūkgaļas sverama bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls
ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)

3.5.

Krakovas
pusžāvēts desa

3.6

Dāņu saļami
pusžāvēta desa

3.7

Poļu pusžāvēta
desa

3.8

Vārītā desa ABC

3.9

3.10

Pikanta rulete
„Latgaliešu
uzkoda”
Pēterburgas rulete

3.11

Krūtiņa kūpināta

Cūkgaļas sverama bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls
ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)

3.12

Vistas vār.rulete

Vistas gaļas sverama bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez
sāls ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)

3.13

Kūpināta gaļa ABC

Cūkgaļas sverama bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls
ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)

3.14

Speķis kūpināts

Cūkgaļas sverama

3.15

Sālītais speķis

Cūkgaļas

3.16

Ribiņas kūpināt.

Cūkgaļas sverami, tauku daudzums nepārsniedz 30%

3.17

Galerts

Cūkgaļas sveramais

Cūkgaļas sverama bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls
ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)
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ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
0.5-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-3kg,
vakumiepakojums
vai ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-3kg,
vakumiepakojums
vai ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
0,5-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
0,5-5kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents

kg

50

kg

60

kg

60

kg

90

kg

30

kg

30

kg

35

kg

60

kg

100

kg

15

kg

15

kg

50

kg

110

3.18

Pastēte

Aknas sveramais bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls ne
vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)

3.19

Cūkgaļas vārīta
rulete

Cūkgaļas sverama bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls
ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)

3.20

Kupāti

Svaigi Cūkgaļas sverami bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez
sāls ne vairāk kā 1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)

3.21

Žāvēti vistu
šķiņķīši

Vistas gaļas šķiņķīši bez muguriņas un bez stilba daļas žāvēti,
sverami bez krāsvielām,garšas pastiprinātājiem,bez sāls ne vairāk kā
1,25 g uz 100g gaļas (atbilstoši MK not.172)

0,35kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-3kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-10kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-5kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents

kg

50

kg

25

kg

125

kg

60

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.4

Produkta
nosaukums

Nr.p.k.

4.1

Svaigi atdzesēta putnu gaļa

Vistu šķiņķīši bez
muguriņas ar
vienu kauliņu

Vēlamais
iepakojuma veids
un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

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

10-20 kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max.
apjoms
12 mēn.

kg

530

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.5

Olas
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Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 28 dienām

Produkta
nosaukums

Nr.p.k.

5.1

Svaigas vistas
olas

Vēlamais
iepakojuma veids
un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

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

Fasēts pa 10gb
iepakojumā

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu
gab.

Plānotais
max.
apjoms
12 mēn.

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

9450

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.6

Zivis un zivju izstrādājumi

Marķēšana:
Zivīm un zivju izstrādājumiem jābūt marķētiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Fasēto pārtikas preču marķējumam jāatrodas labi redzama vietā uz primārā
iepakojuma vai attiecīgajai pārtikas precei pievienotās etiķetes. Marķējumā sniegtai informācijai ir jābūt viegli saprotamai un ieraugāmai, skaidri salasāmai un neizdzēšamai.
Primārajam iepakojumam pārtikas prece jāaptver pilnībā vai daļēji tā, lai tās saturam nevarētu piekļūt, neatverot vai nemainot primāro iepakojumu.
Apstrādātu zvejniecības produktu marķējumā papildus jānorāda:
• zivs daudzums produktā (%);
• sāls daudzums (g) uz 100 g apstrādāta zvejniecības produkta.
Iepakojums:
Zvejas produktiem jābūt iesaiņotiem pārtikas rūpniecībā atļautos iesaiņošanas materiālos, kuriem jāatbilst šādām prasībām:
• iesaiņošanas materiāliem jāaizsargā zvejas produkti no mehāniskiem bojājumiem,
• tie nedrīkst pazemināt zvejas produktu organoleptiskos rādītājus un piesārņot attiecīgos produktus ar cilvēka veselībai bīstamām vielām;
• tiem jābūt atbilstoša izmēra un izturīgiem;
• iesaiņošanas materiālus nedrīkst izmantot atkārtoti, izņemot taru, kas izgatavota no ūdensnecaurlaidīgiem, gludiem, nerūsējošiem, viegli mazgājamiem un
dezinficējamiem materiāliem (plastmasas, nerūsējoša metāla);
• atvēsinātu produktu iesaiņošanai jāizmanto tara ar atverēm ūdens notecei:
• ārējā iepakojuma vienībā jābūt iesaiņotiem viena nosaukuma, viena veida kārbās fasētiem un vienā datumā ražotiem zvejas produktiem:
• sasaldētiem zivju produktiem jābūt iesaiņotiem materiālā, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pasargā produktu no mikrobioloģiskā un
cita veida ārējā piesārņojuma, kā arī no izžūšanas.
Transportēšana:
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Saldētas zivis jāpiegādā ar transportu, kurā ir nodrošināta vismaz -18°C pārvadāšanas temperatūra.
Zivju izstrādājumi jāpiegādā ar transportu, kurā ir nodrošināta +2°C līdz +6°C pārvadāšanas temperatūra.
Realizācijas termiņš:
Saldētai zivju produkcijai minimālais realizācijas termiņš 6 mēneši no saņemšanas brīža.
Svaigiem zivju produktiem 7 dienas no saņemšanas brīža.
Marinētai zivju produkcijai 14 dienas no saņemšanas brīža.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās
reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” pretendents nedrīkst piedāvāt zivs produktus un apstrādātus zvejniecības produktus, ja tie satur
mazāk kā 60% zivs, garšas pastiprinātājus un krāsvielas, ĢMO. Sāls saturam produktā jābūt mazākam par 1,5 g uz 100 g produkta.

Nr.p.k.

Produkta
nosaukums

Vēlamais iepakojuma
veids un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

6.1

Siļķes filejas

Filejas eļļā, sveramas vai ekvivalents

6.2

Krabju nūjiņas

Saldētas, sveramas vai ekvivalents

6.3

Zivis Heka fileja

Sveramas, saldētas bez ledu apvalka vai ekvivalents

6.4

Zivis Mintajs

Sveramas, saldētas bez ledu apvalka vai ekvivalents

6.5

Lašu zupas izlase

Sasaldētas vai ekvivalents

6.6

Laša fileja

Sasaldēta

6.7

Jūras kāposti

Marinēti

6.8

Zivju pirkstiņi,

Sasaldēti, zivs 65%

1 – 4.0 kg, pol.spainis vai
ekvivalents
0.35 kg,
vakumiepakojums vai
ekvivalents
5 -10.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents. Kartona
kārbas
5 -10.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents. Kartona
kārbas
1kg fasējums, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1kg fasējums, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1kg, polietilēns,

23

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max.
apjoms
12 mēn

kg

90

kg

35

kg

175

kg

60

kg

15

kg

35

kg

10

kg

70

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

file

polipropilēns vai
ekvivalents

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Augu izcelsmes produkti
Jāatbilst M inistru kabineta 2012.gada13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, kā arī Ministru kabineta 28.10.2014.noteikumu Nr. 673 3. punkta 3.2. punktam "pērk produktus, kuri nesatur ģenētiski
modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem" un 3.4. apakšpunktā: "pērk produktus lielākā iepakojumā vai tādā iepakojumā, kas videi draudzīgs vai kura lielākā
daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai izmantošanai" minētajām prasībām:

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;
• Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez zemēm, netīrumiem un redzamām pesticīdu,
minerālmēslu un apstrādes līdzekļu paliekām;
• Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā tai ir jābūt pilnīgi svaigai un produktam nav
pieļaujamas ne vismazākās vīšanas pazīmes;
• Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem un kaitēkļu bojājumiem;
• Produktam ir jābūt bez svešas smaržas un garšas;
• Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam;
Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam.
•

Daļa nr. 7 Svaigie kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi, Latvijā audzēti

Nr.p.k.

7.1

Produkta
nosaukums

Kartupeļi

Vēlamais
iepakojuma veids
un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

Veseli, svaigi, nebojāti. Sausi, tīri, neplaisājuši, vienas botāniskās
šķirnes, ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu
Kartupeļi bez asniem, bez zaļiem plankumiem, nav apvītuši vai
mitri, bez tukšiem vidiem un nav apsaluši. Kartupeļu diametrs 7-
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20-45 kg, tīri maisi
vai sieti

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā cenu

Plānotais
max.
apjoms
12 mēn.

kg

4000

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

7.2

Burkāni

7.3

Bietes

7.4

Sīpoli

7.5

Galviņkāposti

7.6
7.7

Kabači
Ziedkāposti

7.8.
7.9

Brokoļi
Ķirbis

10 cm. Zemes piemaisījumi, ne vairāk kā 1 %.
Veseli, svaigi, nebojāti. Sausi, tīri, neplaisājuši, vienas botāniskās
šķirnes, ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu
Sulīgi, izteikti oranžā krāsā.
Burkāni ir gareni, sulīgi, ar nelielām serdītēm, diametrs 3-4,
garums 15 – 20 cm, ar noapaļotiem galiem
Zemes piemaisījumi, ne vairāk kā 1 %
Sausas, tīras, neplaisājušas, vienas botāniskās šķirnes, ar šķirnei
raksturīgu formu un krāsu. Sulīgas, tumši sarkanas, pārgriežot –
vienmērīgs krāsojums; 7–12 cm lielas diametrā.
Zemes piemaisījumi ne vairāk kā 1 %
Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, vesela, sausa. Forma un
krāsa raksturīga botāniskajai šķirnei. Sīpolam labi apžāvētas,
sausas zvīņlapas, izžāvēta loka daļa, kas nepārsniedz 2–5 cm no
sīpola
Diametrs 5-7 cm
Kāpostu galviņas svaigas, sulīgas, veselas, nepāraugušas. Kāpostu
galviņas stingras, lapas cieši piekļautas.
Krāsa no bāli zaļganas līdz baltai.
Pieņem šķirnes, kuras nav sīvas,
Diametrs 15-25 cm
Svaigi, bez bojājumiem, bez vītuma pazīmēm
Augstas kvalitātes, svaigi, nebojāti, nogatavojušies. Stingras
galviņas, baltas.
Svaigi, bez bojājumiem, bez vītuma pazīmēm

5-25 kg, tīri maisi
vai sieti

kg

800

5-25 kg, tīri maisi
vai sieti

kg

400

5-15 kg, tīri maisi
vai sieti

kg

600

20-30 kg, tīri maisi
vai sieti

kg

1200

kg
kg

50
50

kg
kg

50
120

Svaigs, bez bojājumiem

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.8
Nr.p.k.

Svaigie dārzeņi un garšaugi
Produkta
nosaukums

Vēlamais
iepakojuma veids
un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

25

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru

Plānotais
max.
apjoms

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu

piedāvā cenu

8.1

Tomāti

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

8.2

Lapu salāti

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

8.3

Redīsi

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

8.4

Sīpolloki

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

8.5

Pētersīļi

Svaigi, pārtikas, sverami, nebojāti

8.6

Ķiploki

8.7

Puravi

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

8.8

Paprika

Svaiga, bez bojājumiem

8.9

Puķu kāposti/arī
saldēti

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

8.10

Gurķi

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

8.11

Ķīniešu kāposti

8.12

Dārzeņi saldēti

Saldēti
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0.5-6 kg, sverami,
kartona kastēs
0.5-5.0 kg,
sverami, kartona
kastēs
1.0-5.0 kg,
sverami, kartona
kastēs
0,2-1,0 kg,
sverami, kartona
kastēs
0.2-1.0 kg, sver.,
kartona kastēs

12 mēn.

kg

185

kg

6

kg

12

kg

15

kg

3

0.5-2 kg maisiņos

kg

30

0.2 – 3.0 kg,
sverami, kartona
kastes
0.5 – 5.0 kg,
sverama, kartona
kastēs
1-4 kg, sverami,
kartona kastēs,
polimērs vai
ekvivalents
0.2-6 kg, sverami,
kartona kastsēs

kg

40

kg

30

kg

50/50

kg

180

0.5-5 kg, sverami,
kartona kastēs

kg

120

2,5 kg., sverami,
polietilēns,
polipropilēns vai

kg

50

norādīto
apjomu

ekvivalents.
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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr. 9

Svaigie augļi un ogas

Produkta
nosaukums

Nr.p.k.

Vēlamais
iepakojuma veids
un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

9.1

Āboli

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

9.2

Bumbieri

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

9.3

Zemenes

Svaigas, saldas, nogatavojušās, bez bojājumiem

9.4

Upenes

Svaigas, saldas, nogatavojušās, bez bojājumiem

0.5-15 kg
Sverami, kartona
kastes
0.5-15 kg
Sverami, kartona
kastes
Sveramas
1.0 – 20.0 kg,
kartona kastes
Sveramas
1.0 – 20.0 kg,
kartona kastes

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max.
apjoms
12 mēn.

kg

220

kg

240

kg

18

kg

18

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.10

Eksotiskie svaigie augļi un ogas
27

Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem:
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.
Cena bez
Mērvienība,
PVN
Plānotais
Cena bez
saskaņā ar
par visu
PVN vienu
Produkta
Vēlamais iepakojuma
max.
Nr.p.k.
Tehniskās prasības specifikācijai
kuru
nosaukums
vienību
norādīto
veids un tilpums
apjoms
piedāvā
apjomu
12 mēn.
cenu
10.1

Banāni

10.2

Apelsīni

10.3

Mandarīni

10.4

Vīnogas

Pārtikas, svaigi, gatavi, dzeltenā krāsā, bez pleķiem un
bojājuma pazīmēm
Sulīgi, saldi, plānu miziņu, viegli lobās, maz sēkliņām, bez
bojājumiem
Sulīgi, saldi, plānu miziņu, viegli lobās, maz sēkliņām, bez
bojājumiem
Svaigas, sulīgas, bez bojājumiem

10.5

Kivi

Svaigi, gatavi, bez bojājumiem

10.6

Citroni

Svaigi, sulīgi, bez bojājumiem

10.7

Arbūzi

Svaigi, sulīgi, bez bojājumiem

10.8

Melones

Svaigi, gatavi, bez bojājumiem

10.9

Nektarīni

Svaigas, nogatavojušās, bez bojājumiem

0.5-20 kg
Sverami, kartona kastes
0.5-20 kg sverami,
kartona kastes
0.5-20 kg sverami,
kartona kastes
0.5 – 20 kg
Sveramas, kartona
kastes
0.5 – 20 kg
Sverami, kartona kastes
0.5 – 20 kg
Sverami, kartona kastes
1 – 20 kg
Sverami, kartona kastes
1 – 20 kg
Sverami, kartona kastes
Sveramas
1.0 – 3.0 kg, kartona
kastes

kg

300

kg

120

Kg

120

kg

60

kg

30

kg

60

kg

120

kg

120

kg

12

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
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(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.11

Graudi, putraimi, pārslas un milti

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents nedrīkst piedāvāt
produktus, ja tie satur:
1) izmantota augu eļļu ar ģenētiski modificētiem organismiem;
2) daļēji hidrogenētos augu taukus
3) miltu konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas –saldinātāji, krāsvielas un konservanti
4) cukura konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas – saldinātāji, krāsvielas un konservanti
Nav atļauts piedāvāt produktus, kuru ražošanā izmantots piens un kāda piena sastāvdaļa aizvietota ar citu sastāvdaļu.
Ēdienu pagatavošanā ir atļauts izmantot majonēzi, kas satur mazāk par 1 g sāls uz 100 g produkta, nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas– konservantus un krāsvielas);
Ēdienu pagatavošanā ir atļauts izmantot tomātu mērci un kečupu, kas satur mazāk par 1 g sāls uz 100 g produkta, ogļhidrātus – 15 g uz 100 g produkta, nesatur aromatizētājus un
pārtikas piedevas – konservantus, krāsvielas un saldinātājus);
Drīkst izplatīt augļu sulas, kā arī dārzeņu sulas bez pārtikas piedevām, pievienotā cukura un sāls.
Drīkst izplatīt žāvētus augļu, ogas, dārzeņus un sukādes bez pārtikas piedevām – krāsvielām, saldinātājiem un konservantiem.
Produkcijai jāatbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam un Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulai Nr. 853/2004, un MK 03.03.2015 noteikumiem Nr. 115 "Prasības
fasētas pārtikas marķējumam". Pamatojoties uz MK 28.10.2014. noteikumu Nr. 673 3. punkta 3.2. apakšpunktu, piedāvāt produktus, kuri nesatur ģenētiski modificētus organismus,
nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem.

Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 4 mēnešiem

Nr.p.k.

Produkta
nosaukums

11.1

Kviešu milti

11.2

Manna

11.3

Putraimi
(miežu)

Vēlamais
iepakojuma veids
un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

Dobeles lieliskie vai ekvivalents A/l, no veseliem graudiem,
miltiem bez nepiederošām smaržām, smarža raksturīga svaigiem
graudu produktiem, krāsa balta vai ar zilganu toni, irdeni, birstoši,
sausi, lipekļa saturs ne mazāk kā 25%, mitrums ne vairāk kā 15%,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama
A/l, no kviešu graudiem, bez nepiederošām smaržām, smarža
raksturīga svaigiem graudu produktiem, krāsa balta vai iedzeltena,
kaitēkļu invāzija nav pieļaujama, irdens, birstošs, sauss
A/l, krāsa raksturīga attiecīgās krāsas graudu putraimiem, smarža
raksturīga svaigiem graudu produktiem bez nepiederošām
smaržām, mitrums ne vairāk kā 14%, kaitēkļu invāzija nav

29

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max.
apjoms
12 mēn.

2 kg, papīra
iepakojums

kg

370

1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents

kg

150

kg

135

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

11.4

Grūbas

11.5

Auzu pārslas

11.6

Prosa

11.7

Sausās brokastis
kviešu pārslas ar
medu
Kukurūzas pārslas
saldā glazūrā

11.8

pieļaujama, birstoši, sausi, veselo kodoliņu saturs ne mazāk kā
99%, bez gružu piemaisījuma
A/l, no veseliem graudiem, krāsa raksturīga attiecīgās krāsas
graudu putraimiem, smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem
bez nepiederošām smaržām, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama,
birstoši, sausi, veselo kodoliņu saturs ne mazāk kā 99%, bez gružu
piemaisījuma, vienāda lieluma
A/l, krāsa raksturīga attiecīgās krāsas graudu pārslām, smarža
raksturīga svaigiem graudu produktiem bez nepiederošām
smaržām, mitrums ne vairāk kā 12%, kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama, nenolobīto pārslu saturs ne vairāk kā 0,5%, gružu
piemaisījums ne vairāk kā 0,35% . sausas
A/l, smarža raksturīga svaigiem graudu produktiem bez
nepiederošām smaržām, mitrums ne vairāk kā 12%, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama, nenolobīto pārslu saturs ne vairāk kā
0,5%, gružu piemaisījums ne vairāk kā 0,35% . Sausa
Birstoši, sausi, saldi

Birstoši, sausi, saldi

1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents

kg

50

0.5 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents

kg

170

1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents

kg

60

0.5kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
0,5 kg, papīra
iepakojums

kg

40

kg

12

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.12

Maizes izstrādājumi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents:
nedrīkst piedāvāt produktus, ja tie satur:
1) daļēji hidrogenētus augu taukus;
2) izmantot augu eļļu ar ĢMO;
Nedrīkst piedāvāt miltu konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas – saldinātāji, garšas pastiprinātāji, krāsvielas un
konservanti;
Produkta
Vēlamais
Mērvienība, Plānotais Cena bez Cena bez
Nr.p.k.
Tehniskās prasības specifikācijai
nosaukums
iepakojuma veids
saskaņā ar
max.
PVN vienu
PVN

30

un tilpums

12.1

Rudzu maize
(“Zemnieku” vai
ekvivalents)

12.2

Formas maize
(veidņu) “Lauku”
vai ekvivalents
Saldskābā maize
“Zemnieku” vai
ekvivalents

12.3

12.4

Kviešu baltmaize
“Zemnieku” vai
ekvivalents

12.5

Mini Vita
tostermaize vai
ekvivalents

Mīkstuma mitrums ne vairāk kā 50%, rupjie rudzu milti aptuveni
60%, kviešu milti aptuveni 40%, mīkstuma skābums ne vairāk kā
16 grādos, klaipiņš var būt apkaisīts ar ķimenītēm, ar plānu
garoziņu, ar vienmērīgu porainību, griezta vienādās šķēlēs, bez
uzlabotājiem, saldinātājiem, krāsvielām, konservantiem
Griezta vienādās šķēlēs, ar vienmērīgu porainību, ar plānu,
nesadegušu garoziņu, bez uzlabotājiem, saldinātājiem, krāsvielām,
konservantiem
Griezta vienādās šķēlēs, ar vienmērīgu porainību, ar plānu
garoziņu, rupjie rudzu milti aptuveni 60%, kviešu milti aptuveni
40%, ar ķimenītēm , bez uzlabotājiem, saldinātājiem, krāsvielām,
konservantiem
A/l kviešu milti , mīkstuma mitrums ne vairāk kā 45%, mīkstuma
skābums ne vairāk kā 4 grādos, griezta vienmērīgās šķēlēs, ar
vienmērīgu porainību, ar plānu, nesadegušu garoziņu, klaipiņš ar
rieviņām, bez uzlabotājiem
Ar pilngraudu miltiem un diedzētiem graudiem

kuru
piedāvā
cenu

apjoms
12 mēn.

0.8 kg, polimērs

kg

500

0.6 kg , polimērs

kg

1500

0.8 kg, polimērs

kg

270

0.5 kg, polimērs

kg

2300

0.24 kg polimērs

kg

30

vienību

par visu
norādīto
apjomu

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.13 Konditorejas izstrādājumi
Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 4 mēnešiem

Nr.p.k.

Produkta
nosaukums

Vēlamais
iepakojuma veids
un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai
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Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu

Plānotais
max.
apjoms
12 mēn.

Cena bez
PVN vienu
vienību

Cena bez
PVN
par visu
norādīto
apjomu

13.1

Cepumi
diabētiskie

13.2

Cepumi (dažādi)

13.3

Cepumi
piparkūkas

13.4

Vafeles (dažādi
pildījumi)
Bulciņas

13.5

13.6
13.7
13.8

Zefīrs krējuma
vaniļas
Prjaņiki
Lieldienu pīrāgs

13.9

Kūkas

13.10

Speķa pīrādziņi

Atbilstoši MK not.Nr.172,nesatur hidrogenētos-augu
taukus,iepakoti kartona kastēs,kas nodrošina produkta garšas
īpašību un formas saglabāšanu
Smilšu mīklas, irdeni, trausli, nesalūzuši, saldi, ar vai bez
šokolādes glazūras, viegli kožami,1 gab. 3-6 cm, svars 9-12 gr, bez
pārtikas piedevām, atbilstoši MK not.Nr.172, nesatur hidrogenētosaugu taukus
Atbilstoši MK not.Nr.172,nesatur hidrogenētos-augu
taukus,iepakoti kartona kastēs,kas nodrošina produkta garšas
īpašību un formas saglabāšanu
Veselas, trauslas, kantainas, 1 gab svars 15-20 gr, atbilstoši MK
not.Nr.172, nesatur hidrogenētos-augu taukus
A/l kviešu milti, mīkstuma mitrums ne vairāk kā 45%nesatur daļēji
hidrocenētos augu taukus (atb.MK not.Nr.172)
Vesels, trausls, apaļš, (atb.MK not.Nr.172)
Vesels, trausls, apaļš, (atb.MK not.Nr.172)
Mīklas masa no a/l kviešu miltiem (atb.MK not.Nr.172)

Svara, 1-3.5kg,
papīra iepakojums

kg

30

Svara, 1-5 kg, papīra
iepakojums

kg

120

Svara, 1-3kg, papīra
iepakojums

kg

6

Svara, 2 kg, papīra
iepakojums
0.07 kg, polimēra
iepakojums, kartona
kastes
2.5kg, kartona kastes

kg

70

gb

1500

kg

50

kg
kg

60
10

kg

15

gab.

2400

3,5kg, kartona kastes
0.4kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
0.1kg,
polipropilēna,
polietilēna
iepakojums
0,04gr,
polipropilēns,
polietilēna
iepakojums vai
ekvivalents

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

Daļa nr.14

Bakalejas preces
32

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (redakcijā, kas stāsies spēkā 01.01.2016.) 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents nedrīkst piedāvāt
produktus, ja tie satur:
1) izmantota augu eļļu ar ģenētiski modificētiem organismiem;
2) daļēji hidrogenētos augu taukus
3) miltu konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas –saldinātāji, krāsvielas un konservanti
4) cukura konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas – saldinātāji, krāsvielas un konservanti
Nav atļauts piedāvāt produktus, kuru ražošanā izmantots piens un kāda piena sastāvdaļa aizvietota ar citu sastāvdaļu.
Ēdienu pagatavošanā ir atļauts izmantot majonēzi, kas satur mazāk par 1 g sāls uz 100 g produkta, nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas– konservantus un krāsvielas);
Ēdienu pagatavošanā ir atļauts izmantot tomātu mērci un kečupu, kas satur mazāk par 1 g sāls uz 100 g produkta, ogļhidrātus – 15 g uz 100 g produkta, nesatur aromatizētājus un
pārtikas piedevas – konservantus, krāsvielas un saldinātājus);
Drīkst izplatīt augļu sulas, kā arī dārzeņu sulas bez pārtikas piedevām, pievienotā cukura un sāls.
Drīkst izplatīt žāvētus augļu, ogas, dārzeņus un sukādes bez pārtikas piedevām – krāsvielām, saldinātājiem un konservantiem.
Produkcijai jāatbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam un Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulai Nr. 853/2004, un MK 03.03.2015 noteikumiem Nr. 115 "Prasības
fasētas pārtikas marķējumam". Pamatojoties uz MK 28.10.2014. noteikumu Nr. 673 3. punkta 3.2. apakšpunktu, piedāvāt produktus, kuri nesatur ģenētiski modificētus organismus,
nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem.

Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 4 mēnešiem

Nr.p.k.

Produkta
nosaukums

Vēlamais
iepakojuma veids
un tilpums

Tehniskās prasības specifikācijai

14.1

Pupiņas

Kaltētas, veselas, sausas, vienāda lieluma, vienāda gatavības
pakāpe, baltas, maziņas, bez gružu piemaisījumiem, kaitēkļu
invāzija nav pieļaujama,
Kaltēti, sausi, zeltainu nokrāsu, vienādas gatavības pakāpe,
bez piemaisījumiem, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama,

14.2

Zirņi zupas
( šķeltie)

14.3

Griķi

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

14.4

Rīsi

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

14.5

Kukurūzas
putraimi

Dzeltenā krāsā, bez piemaisījumiem, tīri
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1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents,
polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1 kg, polietilēns,
polipropilēns vai

Mērvienība,
saskaņā ar
kuru
piedāvā
cenu

Cena bez
Plānotais Cena bez
PVN
max.
PVN vienu par visu
vienību
norādīto
apjoms
12 mēn
apjomu

kg

55

kg

180

kg

200

kg

250

kg

60

Makaroni

14.7

14.8

Makaroni
(cipariņi,
zvaigznītes)
Kartupeļu ciete

14.9
14.10

Cukurs
Sāls

Baltā krāsā pulveris, saberžot ir cietei raksturīga gurkstoša
skaņa, cietei raksturīgu smaržu, bez blakus smaržām, citu
cietes veidu piemaisījumi nav atļauti.
Balts, sauss, birstošs
Pārtikas, rupjā, galda, bez joda

14.11

Soda

Dzeramā, fasēta

14.12

Šprotes, zivju
konservi
Sulas „Cido“
vai ekvivalents
(dažādas augļu,
ogu, tomātu)

Zivju konservi eļļā, (atb.MK not.Nr.172)

0.5kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
0.5 kg, papīra
iepakojums vai
ekvivalents
(maisos ) 25 kg
1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
0.500 kg, papīra
iepakojums vai
ekvivalents
240 g, metāla kārbas

100% dabīga, saldskāba, nedzidrināta, termiski
apstrādāta.(atbilstoši MK not.Nr.172)

14.13

14.14

Sula „Cido“ vai
ekvivalents
persiku,
aprikozu
Ievārījums

14.15

Žāvētas
aprikozes

14.16

Žāvētas plūmes

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

ekvivalents
5.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents

14.6

Augļu saturs 40-60 %, pasterizēts, patogēnie
mikroorganismi un zarnu grupas baktērijas nav pieļaujamas,
pelējumu sēnīte un raugu šūnas pasterizētiem ievārījumiem
nav pieļaujamas, ar samazinātu kaloriju daudzumu, salds, ar
ogām, viendabīgu konsistenci, (atbilstoši MK not.Nr.172)
Bez kauliņiem, nepārkaltētas, vienmērīga lieluma,
nesaspiestas, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama (atbilstoši MK
not.Nr.172)
Bez kauliņiem, nepārkaltētas, vienmērīga lieluma,
nesaspiestas, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama (atbilstoši MK
not.Nr.172)

34

kg

330

kg

50

kg

50

kg
kg

950
135

kg

1

Gab.

195

3l
tetrapaka

L

735

1tetrapaka

l

100

Pol.spainīši 1kg

kg

20

1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents

kg

25

kg

6

14.17

Rozīnes

Bez kauliņiem, gaišās, nepārkaltētas, vienmērīga lieluma,
nesaspiestas, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama (atbilstoši MK
not.Nr.172)

1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents

kg

30

14.18

Gurķi marinēti

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

kg

250

14.19

Tomāti
konservēti

Vienmērīgi pēc izmēra un gatavības pakāpes, bez meh.
bojājumiem, dzidru marinādi.

3 l burkas (vidēji 1,5
kg neto), stikla
iepakojums
0.47 kg, stikla
iepakojums

kg

30

14.20

Kukurūza
konservēta

0.34 kg, metāla
kārba

kg

30

14.21

Konfektes

Vienmērīgi pēc izmēra un gatavības pakāpes, saldena, dzidru
marinādi, bez nosēdumiem un piemaisījumiem, .(atbilstoši
MK not.Nr.172)
Šokolādes, svaigas, Latvijā ražotas

kg

6

14.22

Konfektes

Diabētiskās, svaigas

kg

2

14.23

Konfektes

Vafeļu, šokolādes glazūrā, svaigas

kg

6

14.24

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

l

261

14.25

Eļļa “Risso” vai
ekvivalents
(bez ģenētiski
modificētas
izejvielas)
Lauru lapas

Sveramas,
polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
Sveramas,
polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
Sveramas,
polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
0.9 kg, PET pudele

kg

1

14.26

Raugs sauss

Maizes raugs, sauss, izteikti svaiga rauga smarža

kg

5

14.27

Garšvielu
maisījums
“Anniņa) bez
sāli vai
ekvivalents

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

kg

18

35

015 kg, papīra
iepakojums vai
ekvivalents
0.020kg, papīra
iepakojums
1.0 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents

14.28

Vanilīna cukurs

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

0.02 kg, papīra
iepakojums

kg

5

14.29

Pipari melnie

Smalki vienmērīgi malti, sausi, birstoši,

kg

6

14.30

Želatīns

kg

0,5

14.31

Sinepes

Sauss, birstošs pārtikas želatīns, gaiši brūnganā krāsā, bez
svešām smaržām
Konservētas

gab.

15

14.32

Citronskābe

Fasējumā

kg

9

14.33

Izgatavota no tomātu pastas, klasiskā, bez piedevām,
vienmērīgu konsistenci, paredzēts pievienot otrajiem
ēdieniem un zupām, .(atbilstoši MK not.Nr.172)
Izgatavota no tomātu pastas, klasiskā, bez piedevām,
vienmērīgu konsistenci, paredzēts pievienot otrajiem
ēdieniem un zupām, .(atbilstoši MK not.Nr.172)
Oriģinālā, ar nedaudz dzeltenīgu nokrāsu, vienmērīgu
konsistenci, paredzēta salātu pagatavošanai,(atbilstoši MK
not.Nr.172)

kg

120

kg

50

kg

50

14.36

Tomātu mērce
“Zelta saule”
vai ekvivalents
Tomātu pasta
“Melissa” vai
ekvivalents
Majonēze
“Extra” vai
„Klasika”
ekvivalents
Tēja “Možums”

kg

50
30

14.37

Tēja

0.015 kg, papīra
iepakojums
0.02 kg, papīra
iepakojums
190 g , stikla
iepakojums
0.020 kg, papīra
iepakojums
0.95 kg, stikla
iepakojums vai
papīra iepakojums
0.5 kg, stikla
iepakojums vai
papīra iepakojums
1,0 kg, polit.spainis
vai ekvivalents
0.25 kg polietilēns
vai ekvivalents
100 g papīra
iepakojums
25 gb
Papīra iepakojumi

gab

30

14.38
14.39

Kafija
Kafijas
aizstājējs
Kakao

kg
kg

30
3

kg

12

kg

120

kg

120

kg

30

kg

15

14.34

14.35

14.40

14.41
14.42

14.43
14.44

Melnā, beramā, sasmalcināta, kaitēkļu invāzija nav
pieļaujama.
Dažādu ziedu, lapu, ārstniecības augu, sasmalcināta, kaltēta,
sausa, tējas filtra papīra iepakojumā ar vai bez diedziņa, 1
pac. svars 1.5 gr, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama,
Šķīstošā, bez piedevām
Miežu sastāvs 95%
cigoriņi 5%
Pulveris, ar samazinātu tauku saturu, sauss, birstošs

Konservētas
bietes
Zaļie zirnīši

dzidru marinādi, bez nosēdumiem un piemaisījumiem

Skābenes
grieztas
Rīvmaize

Dzidru marinādi

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

Sauss, smalki samalts

36

100 g metāla bundža
0.3 kg, papīra
iepakojums
0.1 kg, papīra
iepakojums vai
ekvivalents
0.45 kg, stikla
iepakojums
0,68kg, stikla
iepakojums vai
ekvivalents
0.45 - 0,9kg, stikla
iepakojums
0.25 kg, polietilēns,
polipropilēns vai

14.45

Saulespuķu
sēklas

Sausas, veselas sēklas

14.46

Sezama sēklas

Sausas, veselas sēklas

14.47

Kanēlis

Sauss, smalki samalts

14.48

Ķimenes

Sausas, veselas sēklas

14.49

Zirņi pelēkie

Kaltēti, sausi, bez piemaisījumiem

14.50

Mārrutki

Konservēti

14.51

Garšvielas
gaļai, zivīm,
vistai “Kari”
vai ekvivalents
Dilles

Sauss, smalki samalts

Šokolādes
krēms
“Nutella” vai
ekvivalents
Dzēriens kvass
Šampinjoni
svaigi
Šampinjoni
marinēti

Atbilstoši MK not.Nr.172

14.52

14.53

14.54
14.55
14.56

ekvivalents
0.1 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
0. 1 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
0,025 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
0,020 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
1 kg, polietilēns,
polipropilēns vai
ekvivalents
0,19kg, stikla
iepakojums
0.015 kg, papīra
iepakojums vai
ekvivalents

Sauss, smalki samalts

0,015 kg, papīra
iepakojums vai
ekvivalents
0,40kg, stikla
iepakojums

kg

85

kg

3

kg

0.3

kg

12

kg

50

gab

50

gab

60

gab

30

gab

20

Atbilstoši MK not.Nr.172

2l, PET pudeles
0.5 kg, poliprpilēns

gab
kg

30
15

Atbilstoši MK not.Nr.172

0.7kg, stikla
iepakojums

kg

15

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)

37

Daļa nr. 15 Saldēti pusfabrikāti
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents nodrošina, kaprodukti:
nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur pārtikas piedevas- krāsvielas, garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus.
Nav atļauts piedāvāt produktus, kuru ražošanā izmantots piens un kāda piena sastāvdaļa aizvietota ar citu sastāvdaļu.
Cena bez
Mērvienība,
PVN
Plānotais Cena bez
Vēlamais
saskaņā ar
max.
PVN vienu par visu
Produkta
Nr.p.k.
Tehniskās prasības specifikācijai
iepakojuma veids
kuru
nosaukums
apjoms
vienību
norādīto
un tilpums
piedāvā
12 mēn.
apjomu
cenu
15.1

Pelmeņi

Saldēti, transportēšanas un uzglabāšanas temp.18, (atbilstoši MK
not.Nr.172)

15.2

Vareņiki
Biezpiena

Saldēti, transportēšanas un uzglabāšanas temp.18, (atbilstoši MK
not.Nr.172)

1-10kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents
1-10kg, polimēra
iepakojums vai
ekvivalents

kg

150

kg

60

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
“Mūsmājas “Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novadā:
_____ km ______________________________
(norādīt kilometrus cipariem un vārdiem)

_______________________________________
(adrese)
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