
 1 

 1. pielikums 

iepirkuma (identifikācijas  

Nr. DPP 2016/5) nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām. 

2. Pārtikas preču piegāde tiek veikta pasūtītājam un pretendentam savstarpēji vienojoties 

par piegādes laiku. Pārsvarā Zemgales vidusskolas darbinieks (telefoniski) pārtikas preču 

piegādes pieprasījumu veic iepriekšējā dienā, bet piegāde tiek veikta nākošajā dienā no 

plkst. 8
00

 līdz 14
00

.  

3. Katram pārtikas preču veidam ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem: Pārtikas 

aprites uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu drošuma likumam, Ministru kabineta (MK) 

2015. gada 03. marta noteikumiem Nr. 115 „Prasības fasētas pārtikas marķējumam”, MK 2012. 

gada 13. marta noteikumiem Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem ārstniecības 

iestāžu pacietiem”, MK 2002. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, MK 

2014. gada 01. janvāra noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, MK 2014. 

gada 23. augusta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, 

darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”, kā arī citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

4. Precēm jābūt iepakotām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un pēc tam glabājot. 

5. Sagatavojot savu piedāvājumu, pretendentam jāparedz iespējamās preču cenu svārstības un 

tirgus izmaiņas. 

6. Pretendenta piedāvājuma cenā jāietilpst visiem nodokļiem un citām izmaksām un izdevumiem, 

kas saistīti ar preču piegādi, iekraušanu, izkraušanu un transportēšanu uz iestādi. Cenas jānorāda 

latos.  

7. Apjoms ir paredzēts uz maksimālo bērnu skaitu. Ja bērnu skaits gada laikā samazināsies, tad 

apjoms var samazināties. 

Obligātās prasības pārtikas precēm 

1. Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no 

ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa. 

2. Derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem (izņemot maizei) ir jābūt vismaz trīs 

dienas no piegādes dienas. 
3. Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

4. Graudaugu izstrādājumi jāpiegādā attīrīti no maziem akmentiņiem, nezināmu augu daļām, 

insektiem un to kūniņām, pesticīdu un minerālmēslu atliekām, grauzēju izdalījumiem. 

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

6. Pārtikas produktu piegāde jāveic tikai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 

aprīkotos transportlīdzekļos. 

7. Preces kvalitātei un tarai ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Pārtikas aprites 

uzraudzības likumam un Preču un pakalpojumu drošuma likumam. 
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Pasūtītāja prasības un preču piegādes apjomi pārtikas produktiem  
2016./2017. mācību gadā, iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. DPP 2016/5 

 
1. daļa „Gaļa un gaļas produkti” 

N.p.k. Produkta nosaukums Tehniskās prasības 
Mēr

v. 

Vēlamais 

fasējums 

Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

Vistas gaļa 

- Produkcija atbilstoši organoleptiskām prasībām 

- Iepakota atkārtoti lietojamās svaigas gaļas pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs 

un pārsegta vai vakuumiepakojumā 

- Nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ĢMO (ģenētiski modificētie 

organismiem), kā arī nesatur krāsvielas un garšas pastiprinātājus (E620-E650) 

1.  Vistas šķiņķīši 

Ķekavas vai 

ekvivalents 

 

Saldēti ar vienu kaulu,  kg 10-15 kg 400 Pēc 

pasūtījuma 

2.  Vistas krūtiņas fileja 

 Ķekavas vai 

ekvivalents 

 

 

Svaiga, atdzesēta, A - 

kategorija 

kg 1-3 kg 

 

350 2 reizes 

mēnesī 

3.  Vistas šķiņķīši 

Ķekavas vai 

ekvivalents 

 

Atdzesēti, ar vienu 

kaulu  

kg 10-15 kg 300 2 reizes 

mēnesī 

Liellops un cūkgaļa 

▫ Gaļas liellopu un cūku pārvadāšanas ilgums no izbraukšanas vietas līdz kautuvei nepārsniedz 

sešas stundas. 

▫ Liellopu liemeņus, pusliemeņus, ceturtdaļliemeņus un cūku liemeņus un pusliemeņus atdzesē 

aukstuma telpās līdz temperatūrai, kas nav augstāka par +4 °C. Atdzesēšanu veic iespējami 

īsākā laikā. 

▫ Sadalītu gaļu pēc iesaiņošanas un iepakošanas atdzesē līdz iekšējai temperatūrai, kas nav 

augstāka par +4 °C. Gaļas temperatūra pirms pārstrādes nav augstāka par +4 ºC. 

▫ Produkcija atbilstoši organoleptiskām prasībām. 

▫ Iepakota atkārtoti lietojamās svaigas gaļas pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas 

kastēs un pārsegta vai vakuumiepakojumā. 

▫ Nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ĢMO (ģenētiski modificētie 

organismiem), kā arī nesatur krāsvielas un garšas pastiprinātājus (E620-E650). 

▫ Gaļas produkti iepakoti atkārtoti lietojamās gaļas produktu pārvadāšanai paredzētās pārtikas 

plastmasas kastēs, pārsegti vai iepakoti vakuumiepakojumā. 

▫ Gaļas produkti satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g produkta. 

▫ Piegādājot svaigo gaļu un gaļas produktus, tie iepriekš netika sasaldēti. 

 

4.  Liellopu gaļa 

 

Jaunlopa un teļa gaļas 

lāpstiņa svaiga, 

atdzesēta bez kauliem, 

bez cīpslām, bez 

virsplēves 

kg 1-3 kg 100 Pēc 

pasūtījuma 

5.  Cūkgaļas kotlešu 

gaļa 

Svaiga, augstākā 

labuma, griezta 

gabaliņos, izgriezta no 

kg 2-3 kg 600 2 reizes 

nedēļā 
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cūkas šķiņķa ar nelielu 

speķa piejaukumu 10-

15% 

6.  Cūkgaļas karbonāde Svaiga, augstākā 

labuma, atdzesēta 

kg 2 kg 20 Pēc 

pasūtījuma 

7.  Liellopu aknas Atdzesētas ar svaigām 

aknām raksturīgo 

krāsu 

kg 3 kg 120 1 reizi 

mēnesī 

8.  Cīsiņi Augstākā labuma, 

satur vismaz 70 % 

gaļas, dabīgā apvalkā, 

sāls līdz 1,25 g uz 

100g 

kg 1 kg 300 1 reizi nedēļā 

9.  Vārāmā desa 

 

„Doktora”, „Extra”, 

„Favorit” vai 

ekvivalents, augstākā 

labuma, dabīgā 

apvalkā, satur vismaz 

70 % gaļas, sāls līdz 

1,25 g uz 100g 

kg 1 kg 60 Pēc 

pasūtījuma 

10.  Pusžāvētā desa satur vismaz 70 % 

gaļas, dabīgā apvalkā 

kg 1 kg 10 Pēc 

pasūtījuma 

11.  Žāvēta cūkas lāpstiņa Svaiga, žāvēta, 

augstākā labuma, 

nesatur speķi 

 

kg 2.5kg 10 Pēc 

pasūtījuma 

 

2. daļa „Piens un piena produkti” 

 

N.p.k. Produkta nosaukums Tehniskās prasības Mēr

v. 

Vēlamais 

fasējums 
Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

▫ Svaigpiena uzglabāšanas laiks piena ražošanas novietnē nepārsniedz 36 stundas. 
▫ Produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir nemainīgi visā 

realizācijas termiņa laikā. 
▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot sintētiskās krāsvielas, kā arī ĢMO. 
▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot augu taukus, aizstājot piena taukus 
▫ Piena produktiem jābūt ražotiem no svaiga piena 

1. Piens 2,0 % tauku saturs bez 

redzamām tauku 

piciņām un sniega 

pārsliņām, vēlams 

plēves iepakojumā. 

l sākot no 

1 litra 

500 2 reizes 

nedēļā 

2. Salds krējums 35 % tauku saturs kg 0,5 -5 kg 100 1 reizi nedēļā 

3. Skābs krējums 20 % tauku saturs, 

vēlams plēves 

iepakojumā. 

kg 0,5 – 5 

kg 

400 2 reizes 

nedēļā 

4. Kefīrs 2,0 % tauku saturs, 

bez piedevām, 1l 

fasējumā, vēlams 

l sākot no 

1 litra 

80 1 reizi 

mēnesī 
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plēves iepakojumā. 

5. Biezpiens  0.5%  tauku saturs, 

sveramais 

kg 0,180-5 

kg 

250 2 reizes 

nedēļā 

6. Jogurts  2,0 % tauku saturs 

saldais ar dažādu 

augļu piedevām 1l 

fasējumā, sveramais 

l 1 700 1 reizi nedēļā 

7. Jogurts Joginos vai 

ekvivalents 

0,1 % tauku saturs, 

saldais ar dažādu 

augļu piedevām  

gab

. 
100 g 400 Pēc 

pasūtījuma 

8. Sviests Saldkrējuma,  

augstākā labuma, 

tauku saturs 82,5 % uz 

100 gr produkta 

kg 0,180-

0,200 kg 

300 1 reizi nedēļā 

9. Saldie biezpiena sieriņi 

ar šokolādes glazūru  

Mazulis vai 

ekvivalents 

Fasēti (ar dažādām 

piedevām - vaniļas, 

šokolādes), sastāv no 

biezpiena, cukura, 

glazūra ne vairāk kā 

16 % 

gab

. 
0,035-

0,046 kg 

 

5000 1 reizi nedēļā 

10. Biezpiena sieriņš 

Gardumiņš vai 

ekvivalents 

Salds, biezpiena saturs 

produktā ne mazāk ka 

70 %, fasēts (ar  

dažādām piedevām 

marmelādes, lāceņu, 

rozīņu, karameļu, 

aprikožu, u.c. 

piedevām), tauku 

saturs ne mazāk kā 6,5 

% 

gab

. 

0,09 kg 360 1 reizi nedēļā 

11. Saldā biezpiena masa Salds, biezpiena saturs 

produktā ne mazāk ka 

70 %, tauku saturs ne 

mazāk kā 6,5 %, ar 

/bez piedevām 

kg 0,180-

0,200 kg 

60 1 reizi nedēļā 

12. Siers dabīgs 

„Krievijas” vai 

ekvivalents 

45 – 50% tauku saturs 

 

kg 0.5 kg 75 Pēc 

pasūtījuma 

13. Siers 

„Čedars” vai 

ekvivalents 

45 – 50% tauku saturs 

 

kg 3 -5 kg 100 Pēc 

pasūtījuma 

 

3. daļa „Maize un mīklas izstrādājumi” 

 

N.p.k. Produkta nosaukums Tehniskās prasības Mēr

v. 

Vēlamais 

fasējums 
Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

▫ Maizes ražošanā neizmanto pārtikas piedevas (maizes uzlabotājus, konservantus, skābuma regulētājus, 

krāsvielas). 
▫ Kviešu maizes mīklu gatavo ar iejavu. 
▫ Iejavu pagatavo no miltiem, rauga, ūdens un raudzē. 
▫ Rudzu maizes mīklu gatavo ar plaucējumu un ieraugu. 
▫ Maizei piedāvājumā jānorāda maizes sastāvs %. 
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1. Maize kviešu 

„Liela galda” 

„Zeltene”, “Zemnieku” 

vai ekvivalents 

Augstākā labuma, 

sagriezta, polietilēna 

iepakojumā 

kg 0,4 - 0,5 500 2 reizes 

nedēļā 

2. Saldskābmaize 

„Rīgas” 

„Zeltene” 

„Mārtiņa”, 

“Zemnieku” vai 

ekvivalents 

Augstākā labuma, 

augstākā labuma, 

polietilēna 

iepakojumā, sagriezta 

kg 0,6 – 0,8 900 2 reizes 

nedēļā 

 

 

4. daļa „Konditoreja” 

N.p.k. Produkta nosaukums Tehniskās prasības Mēr

v. 

Vēlamais 

fasējums 
Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

▫ Nedrīkst saturēt daļēji hidrogenētos augu taukus. 

 

1. Cepumi (dažādi) 

„Selga”, 

„Austiņas”, 

„Mājas”, 

„Kaleidaskops” vai 

ekvivalents 

Latvijas ražojums 

Figurālie, saldi, 

dažādas formas un 

lieluma, nesalūzuši, 

viegli kožami 

kg 3 - 5 50 1 reizi 

mēnesī 

2. Vafeles, (dažādi 

pildījumi)  

Kantainas, 1 gb.15 – 

20 g, 

trubiņas 

kg 3 -5 50 1 reizi 

mēnesī 

3. Dažādas maizītes Ar kanēli, ar džemu, 

ar biezpienu, vienas 

svars- 0,03 kg 

gab

. 

0,045-

0.06 

3500 1 reizi 

nedēļā 

4. Torte Medus, ar augļiem kg 1-1,10 

kg 

55 Pēc 

pasūtījuma 

5. Pīrāgs Sveramais, ar 

āboliem, ar žāvētiem 

augļiem, ar 

riekstiem, ar 

biezpienu 

kg  20 Pēc 

pasūtījuma 

 

 

5. daļa „Zivis un akvakultūras produkti” 

 

N.p.k. Produkta 

nosaukums 

Tehniskās prasības Mēr

v. 

Vēlamais 

fasējums 
Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

▫ Zivis un akvakultūras produkti nedrīkst saturēt garšas pastiprinātājus (E620-E650) un krāsvielas; 

▫ Nesatur izejvielas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem; 

▫ Satur sāli mazāk par 1,5 g uz 100 g zivju produkta. 

1. Zivs fileja Heks, saldēta, bez ādas, bez 

ūdens glazūras 

kg 1- 10 250 2 reizes 

mēnesī 

2. Siļķe fileja 

 

Matjē eļlā, mazsālītas kg 0.5- 2 40 Pēc 

pasūtījuma 
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3. Laša fileja Saldēta, bez kauliem bez 

ūdens glazūras 

kg 1-1,5 10 Pēc 

pasūtījuma 

 

6.daļa „Bakaleja un citas preces” 

 

N.p.k. Produkta 

nosaukums 

Tehniskās prasības Mēr

v. 

Vēlamais 

fasējums Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

□ Kafija un tēja bez aromatizētājiem un garšas pastiprinātājiem 

□ Ievārījuma ražošanā neizmanto sintētiskās krāsvielas 

□ Konservēto, skābēto, marinēto un žāvēto dārzeņu, kukurūzas un zaļo zirnīšu ražošanā, neizmanto 

konservantus un sintētiskās krāsvielas 

□ Nesatur ĢMO (ģenētiski modificētie organismi) 

1.  Rozīnes 

 

Žāvētas, nesaspiestas, bez 

kauliņiem, gaiši brūnā un 

dzeltenā krāsā atkarībā no 

šķirnes  bez piemaisījumiem 

kg 1kg 40 1 reizi 

mēnesī 

2.  Aprikozes Nepāržāvētas, fasētas, 

nesaspiestas, bez 

piemaisījumiem 

kg 0,5-1 kg 40 1 reizi 

mēnesī 

3.  Zaļie zirnīši 

„Fresh point” vai 

ekvivalents 

Konservēti, vienmērīgi pēc 

gatavības pakāpes, saldi, 

dzidru marinādi, bez 

nosēdumiem un 

piemaisījumiem, gatavoti no 

šķirnēm, kas paredzētas 

salātiem. 

l 0,5 -0,8 

litri 

50 Pēc 

pasūtījuma 

4.  Skābēti kāposti Ar burkāniem, ķimenēm, 

bietēm, dzērvenēm un bez 

piedevām, saldskābi, bez 

mehāniskiem bojājumiem, 

bez etiķa, nesatur daudz sāls, 

fasēti spaiņos  

kg 10 kg  200 Pēc 

pasūtījuma 

5.  Skābenes, 

konservētas 

„Taste land” vai 

ekvivalents 

Lapas bez cietiem kātiņiem, 

sagrieztas, zaļas, mazsālītas, 

bez piemaisījumiem, 

nenoslāņojušās. 

kg Sākot no 

0,5 l līdz 

1,5 l 

30 Pēc 

pasūtījuma 

6.  Makaroni 

 

Augstākā labuma, gatavoti 

no cietās šķirnes graudiem, 

enerģētiskā vērtība ne 

mazāka uz 100 g produkta – 

350 kcal, olbaltumvielas – 

12,5g, 

ogļhidrāti – 75 g,, taukvielas 

– 1,1 g, dažādu formu (vid. 

lieluma radziņi, spirāles) 

kg 5 kg 300 1 reizi 

mēnesī 

7.  Rīsi 

„Smart Kitchen” 

vai ekvivalents 

Apstrādāti ar tvaiku, tīri, 

vienāda lieluma, veseli 

graudi. 

kg 1 kg  200 1 reizi 

mēnesī 

8.  Prosa Veseli, vienāda lieluma 

graudi, bez 

kg ne vairāk 

par 1 kg 

10 Pēc 

pasūtījuma 
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piemaisījumiem,1 kg 

fasējumā 

9.  Zirņi, šķeltie Kaltēti, sausi, bez 

piemaisījumiem 

kg Ne 

vairāk 

par 1 kg 

30 1 reizi 

mēnesī 

10.  Zirņi, pelēkie Kaltēti, sausi, bez 

piemaisījumiem, vienāda 

lieluma 

kg Ne 

vairāk 

par 1 kg 

5 1 reizi 

mēnesī 

11.  Pupiņas Kaltētas, sausas vienāda 

lieluma (maziņas un lielas), 

dažādu krāsu pēc pircēja 

pasūtījuma bez 

piemaisījumiem 

kg Ne 

vairāk 

par 1 kg 

40 1 reizi 

mēnesī 

12.  Sausās brokastu 

pārslas 

 

Kukurūzas, bez piedevām un 

bez cukura  

kg 1 kg 30 1 reizi 

mēnesī 

13.  Cukurs Sauss, balts, birstošs. kg 1 kg 350 1 reizi 

mēnesī 

14.  Tēja 

„Možums” vai 

ekvivalents 

Melnā, liellapu, dabīgā, 

augstākā labuma 

pac

. 

sākot no 

0.1 kg 

15 Pēc 

pasūtījuma 

15.  Tēja 

„Lipton” vai 

ekvivalents 

Melnā, paciņās 

Pac

. 

iepakoju

mā 100 

gab. 

10 Pēc 

pasūtījuma 

16.  
Kafijas dzēriens 

Kafijas graudu šķīstošais 

dzēriens granulās, 

marķējums, laba kvalitāte, 

„Liepājas”, „Vasara” vai 

ekvivalents 

gab

. 

0,1-

0,3kg 

iepakoju

mā 

5 

Pēc 

pasūtījuma 

17.  
Kakao pulveris 

Pulveris sauss, tauku saturs 

ne mazāks kā 20%, iepakots 
kg 1 kg 3 

Pēc 

pasūtījuma 

18.  

Kafija 

„Jacobs” vai 

ekvivalents 

 

100% kafija, malta, 250 g 

iep. 

gab

. 
0,250 kg 5 

Pēc 

pasūtījuma 

19.  Garšvielu 

maisījums 

Sausais dažādu dārzeņu 

maisījums bez sāls un bez 

cukura 

kg 1 kg 10 1 reizi 

mēnesī 

20.  Melnie pipari 

“Santa Maria” vai 

ekvivalents 

Graudu un maltie kg ne vairāk 

par 0,1 

kg 

1 Pēc 

pasūtījuma 

21.  Lauru lapas Kaltētas, aromātiskas, zaļas 

krāsas, veselas lapas, bez 

piemaisījumiem 

iep

. 

0,09 – 

0,015 kg 

1 Pēc 

pasūtījuma 

22.  Kanēlis Samalts, sauss, irdens kg sākot no 

0,050 kg 

0,20 Pēc 

pasūtījuma 

23.  Sāls Sauss, birstošs, pirmā 

maluma 

kg sākot 

no1 kg 

100 Pēc 

pasūtījuma 

24.  Vanilīna cukurs Sauss, irdens kg Sākot no 

0,015 kg 

1 Pēc 

pasūtījuma 

25.  Želatīns Pārtikas kg 0,02 0,3 Pēc 

pasūtījuma 
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26.  Raugs Maizes, svaigs, nebojāts 

iepakojums, konditorejas 

izstr. 

kg 0,1 līdz 

0,5 kg 

2,4 Pēc 

pasūtījuma 

27.  Raugs Maizes, sausais, nebojāts 

iepakojums, konditorejas 

izstr. 

pac

. 

10 līdz 

15 g 

vienā 

paciņā 

30 Pēc 

pasūtījuma 

28.  Kartupeļu ciete Irdena, sausa kg 0,4 kg 20 Pēc 

pasūtījuma 

29.  Medus Dzeltens, caurspīdīgs, biezs, 

nesacukurojies, dabīgs, bez 

konservantiem 

l 0,5 l 10 Pēc 

pasūtījuma 

30.  Rīvmaize Baltmaizes, irdena, sausa kg 0,5 kg 10 Pēc 

pasūtījuma 

31.  Rapšu eļļa Rafinēta, 100% bagātināta ar 

E vitam. auksti spiesta, 

nesatur konservantus, 

piemērota dažādu ēdienu 

pagatavošanai, nedrīkst saturēt 

ĢMO – ģenētiski modificētos 

organismus 

l 1 litrs 250 1 reizi 

mēnesī 

32.  Griķi Augstākā labuma, pārtikas, 

vienāda lieluma, veseli, 

irdeni, birstoši 

kg ne vairāk 

par 1 kg 

140 1 reizi 

mēnesī 

33.  Manna 

 

Augstākā labuma, irdeni, 

birstoši 

kg 1 kg 30 Pēc 

pasūtījuma 

34.  Auzu pārslas 

 

Augstākā labuma, bez sēnalu 

piejaukuma, vienāda lieluma 

kg 0,5 līdz 3 

kg 

25 Pēc 

pasūtījuma 

35.  Grūbas 

 

Augstākā labuma, vienāda 

izmēra 

kg 1 līdz 5 

kg 

25 Pēc 

pasūtījuma 

36.  Kukurūzas 

putraimi 

Augstākā labuma kg 1 kg 25 Pēc 

pasūtījuma 

37.  Milti 

Ekstra Dobele vai 

ekvivalents 

 

Kviešu, augstākā labuma, 

bez nepiederošām smaržām, 

smarža raksturīga svaigiem 

graudu produktiem, krāsa 

balta vai ar zilganu toni, 

irdeni, birstoši, lipekļa saturs 

ne mazāk kā 25%, mitrums 

ne vairāk kā 15%, bez 

kaitēkļu invāzijas.  

kg sākot no 

2 kg 

100 Pēc 

pasūtījuma 

38.  Vistas olas A kat., kastēs, tīras, 

nebojātas, izmērs L 
iep

ak. 

pa 10 

olām 

100 2 reizes 

mēnesī 

39.  Sulas (ābolu, 

tumšās vīnogas, 

ananāsu, 

multiaugļu, 

apelsīnu) 

“Gutta” vai 

ekvivalents 

Bez konservantiem, dabīgā l 1,0 1600 1 reizi 

mēnesī 

40.  Marinēti gurķi 

„Taste Land” vai 

ekvivalents 

Viegli saldskāba un dzidra 

marināde, gurķi 8 – 12 cm 

lielumā, tīri, bez 

l 0.79 līdz 

2,0 l 

70 1 reizi 

mēnesī 
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mehāniskiem bojājumiem ar 

marinētiem gurķiem 

raksturīgo garšu, smaržu, 

diļļu un citu garšaugu 

aromātu, kraukšķīgi 

41.  Tomātu pasta 

„Spilva”, „Milda” 

vai ekvivalents 

Bez piedevām, nedrīkst saturēt 

ĢMO – ģenētiski modificētos 

organismus 

kg Sākot no 

0,460 kg 

15 Pēc 

pasūtījuma 

42.  Majonēze 

„Spilva Brokastu” 

vai ekvivalents 

 kg 0,5 12 Pēc 

pasūtījuma 

43.  Konfektes 

„Laima” vai 

ekvivalents ražots 

Latvijā 

 

Šokolādes ar dažādiem 

pildījumiem 

kg 3 250 Pēc 

pasūtījuma 

44.  Citronskābe Pārtikas, nebojāts 

iepakojums 
kg 0,04 kg 2 Pēc 

pasūtījuma 

45.  Zefīrs, ražots 

Latvijā 

Balts, ar un/vai bez dažādām 

piedevām 

kg 3 -5 kg 90 1 reizi 

mēnesī 

46.  Soda Dzeramā soda, labas 

kvalitātes 

kg 0,5 kg 1  

47.  Cepumi 

„SELGA” vai 

ekvivalents 

   

Saldi, ar iebiezinātā piena 

garšu, netiek izmantoti 

hidrogenizēti augu tauki 

Iep

ak. 

5 kg 50 1 reizi 

mēnesī 

48.  Prjaņiki Dažāda veida, bez pildījuma, 

saldi ar dažādu garšu 

(vaniļas, zemeņu, citronu 

u.c.) 

kg 3.5kg 20 1 reizi 

mēnesī 

49.  Kafija „Jacobs” 

vai ekvivalents 

Šķīstoša gab

. 

0,100 kg 2 Pēc 

pasūtījuma 

 

7. daļa „Augļi, ogas, zaļumi, (sezonālie)" 

 

N.p.k. Produkta 

nosaukums 

Tehniskās prasības Mēr

v. 

Vēlamais 

fasējums 
Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

□ Dārzeņu pārvadāšanai paredzētās, tīrās, atkārtotās lietošanas kastēs, vai maisos iepriekš vienojoties ar 

pasūtītāju ņemot vērā dārzeņu specifiku, piegādājamo apjomu pa konkrētajām dārzeņu grupām 

□ Nedrīkst saturēt sintētiskās krāsvielas un ĢMO 
 

1.  Āboli Rudens un ziemas šķirnes. 

Pārlasīti, nebojāti vidēja 

izmēra: saldskābi, sulīgi – 

termiskai apstrādei; 

sulīgi, saldi ar vieglu skābumu 

un labām garšas īpašībām, 

plānu miziņu – patēriņam 

svaigā veidā 

kg 5- 25 kg 

kastes 

300 1 reizi 

nedēļā 

2.  Bumbieri Rudens un ziemas šķirnes. 

pārlasīti, nebojāti, vidēja 

lieluma, plānu miziņu, sulīgi, 

kg 1-15 kg 

kastes 

500 1 reizi 

nedēļā 
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saldi. 

3.  Plūmes Rudens šķirnes, nebojātas, 

sulīgas 

kg 5-10 kg 

kastes 

100 Pēc 

pasūtījuma 

4.  Dilles Svaigas, ar raksturīgu smaržu 

un krāsu, grieztas ne agrāk par 

4 stundām pirms piegādes  

kg 0,2-0,5 

kg 

5 Pēc 

pasūtījuma 

5.  Sīpolloki Svaigi, griezti ne agrāk par 4 

stundām pirms piegādes 

kg ne vairāk 

par 1 kg 

4 Pēc 

pasūtījuma 

6.  Redīsi baltie Nepārauguši, nesaplaisājuši, 

bez redzamiem bojājumiem. 

kg 1.0-3.0 

kg 

50 Pēc 

pasūtījuma 

7.  Pētersīļi Lapas svaigas, tīras, tumši zaļā 

krāsā, nav iepuvušas, 

nepāraugušas, paredzēti 

lietošanai svaigā veidā  

kg 0,2 – 0,5 

kg 

fasējumā 

3 Pēc 

pasūtījuma 

8.  Zemenes 
saldētas 

kg 2,5 kg 60 Pēc 

pasūtījuma 

 

 

8. daļa „Dārzeņi" 

 

N.p.k. Produkta 

nosaukums 

Tehniskās prasības Mēr

v. 

Vēlamais 

fasējums Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

□ Dārzeņu pārvadāšanai paredzētās, tīrās, atkārtotās lietošanas kastēs, vai maisos iepriekš vienojoties ar 

pasūtītāju ņemot vērā dārzeņu specifiku, piegādājamo apjomu pa konkrētajām dārzeņu grupām 

□ Nedrīkst saturēt sintētiskās krāsvielas un ĢMO 
 

1. Ķiploki Ziemas šķirnes, apžāvēti, 

sausas zvīņlapas, pārlasīti, 

nebojāti, veselām galviņām. 

diametrs 4-6 cm, lielas 

daiviņas 

kg 1-3 kg 3 Pēc 

pasūtījuma 

2. Paprika Salda, dažādu krāsu, svaiga kg 5 -10 kg 

kastes 

10 Pēc 

pasūtījuma 

     3. Gurķi 

 

Svaigi, vidēja izmēra, derīgi 

svaigam patēriņam, nav rūgti, 

ar plānu miziņu. 

kg 3-10 kg 300 1 reizi nedēļā 

4. Ķīnas kāposti Svaigi, veseli, lapas cieši 

piekļautas, nav iepuvušas. 

Kg 0.5-4 kg 20 Pēc 

pasūtījuma 

5. Dārzeņu 

asorti 

Saldēti, iepakoti, 9 dārzeņu 

veidu mix 

kg 2,5  kg 40 Pēc 

pasūtījuma 

 

 

9. daļa „Lauka dārzeņi un kartupeļi” 

 

N.p.k. Produkta 

nosaukums 

Tehniskās prasības Mērv. Vēlamais 

fasējums Plānotais iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

- 1. Minimālās kvalitātes prasības iegādājamajām precēm un piegādes nosacījumiem:  

1.1. izmantos videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm; 

1.2. piedāvātie produkti ir svaigi, nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti 
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no tiem; 

1.3. piedāvātie produkti tiks piegādāti lielākā iepakojumā, vai videi draudzīgā iepakojumā vai tādā 

iepakojumā, kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai izmantošanai; 

1.4. spēj nodrošināt preces piegādi pasūtītāja pieteiktā apjomā un atbilstošā kvalitātē; 

1.5. uzvaras gadījumā piegādās pasūtītājam tikai tās preces, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, un 

gadījumā, ja pasūtītājam, pieņemot vai jau lietojot preci, radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajai 

specifikācijai, pretendents, pamatojoties uz pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas rakstveida iesnieguma, uz 

sava rēķina nodrošinās preces ekspertīzes veikšanu un iesniegs pasūtītājam kompetentās institūcijas vai 

eksperta atzinumu par preces atbilstību/neatbilstību tehniskajai specifikācijai, pasūtītāja noteiktajos termiņos. 

1.  Galviņ- 

kāposti 

Šķiroti, svaigi, veseli, 

nepārauguši, pārtikas, bez 

redzamiem bojājumiem, ar 

nelielu kacenu, nav sīvi, 

sulīgi, lapas cieši piekļautas. 

Šķirne un sezonalitāte: 

vidēji agrīnās (septembris -

janvārim) 

vēlīnās (februāris līdz 

augusts) 

kg 25 -30 

kg 

maisos 

500 1 reizi nedēļā 

2.  Sīpoli Sausi, pārlasīti, nebojāti, 

stingru, veselu, sausu 

galviņu, nogatavojušies, 

šķirnei raksturīgā krāsā, labi 

apžāvētām, sausām 

zvīņlapām un izžāvētu loka 

daļu, saldi ar nelielu sīvumu; 

Sezonalitāte: septembris- 

augusts 

kg 5 – 15 kg 

maisos 

300 1 reizi mēnesī 

3.  Galda bietes Pārlasītas, sausas, nebojātas, 

viena – vidēja izmēra (7 -

10cm), sulīgas, tumši 

sarkanas, pārgriežot – 

vienmērīgs svītrojums, saldas 

ar šķirnei raksturīgu formu un 

krāsu, vienas botāniskās 

šķirnes, zemes piemaisījumi 

ne vairāk kā 1% 

Sezonalitāte: septembris- 

augusts 

kg 20 -30 

kg 

maisos 

250 1 reizi mēnesī 

4.  Burkāni Pārlasīti, veseli, svaigi, 

nebojāti, sausi, bez lakstiem, 

neplaisājuši, vienas šķirnes, 

oranžā krāsā, gareni, sulīgi, 

ar nelielu serdi, 3-4 cm 

diametrā, 15 – 20 cm garumā, 

saldi, vienas šķirnes, zemes 

piemaisījumi ne vairāk kā 

1%. Agrīnās šķirnes – rudens 

periodā, vēlīnās šķirnes – 

ziemas periodā. 

Sezonalitāte: septembris- 

augusts 

kg 5-15 kg 600 1 reizi mēnesī 

5.  Gurķi 

 

Svaigi lasīti pēdējo 4 stundu 

laikā, vidēja izmēra derīgi 

kg 3-10 kg 300 1 reizi nedēļā 
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skābēšanai un svaigam 

patēriņam, nav rūgti, plānu 

miziņu. 

Sezonalitāte: septembris- 

oktobris,  

marts-augusts 

 

6.  Tomāti Pārtikas, miltaini, saldās 

šķirnes, nebojāti, augļu 

lielums, forma un krāsa – pēc 

pieprasījuma, izmēra. 

Sezonalitāte: septembris- 

augusts 

kg 1 -10 kg 

kastes 

400 1 reizi nedēļā 

7.  Kartupeļi Galda šķirnes, kvalitatīvi, 

pārlasīti, nebojāti, sausi, tīri, 

neplaisājuši, bez asniem, 

nesavītuši, nav zaļi, 

neapsaluši, nesasaluši, vidēja 

izmēra (7 -10 cm), zemes 

piemaisījumi ne vairāk kā 

1%. 

 Sezonalitāte: 

septembris- augusts 

kg 25-100 

kg 

5500 1 reizi mēnesī 

 

 

10. daļa „Citrusaugļi, tropiskie augļi (nesezonālie)” 

 

N.p.k. Produkta 

nosaukums 

Tehniskās prasības Mērv. Vēlamais 

fasējums 
Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piegādes 

biežums 

- Nesatur ĢMO (ģenētiski modificētie organismi) 

 

1.  Citroni Svaigi, dzelteni ar plānu 

miziņu, nebojāti, vid. lieluma 

kg 1-3 kg 5 Pēc pasūtījuma 

2.  Mandarīni Svaigi, pārtikas, nebojāti, 

sulīgi, tūlītējai ēšanai, 

raksturīgā krāsā, viegli lobās, 

vidēja lieluma 

kg 3-5 kg 250 Pēc pasūtījuma 

3.  Banāni Svaigi, saldi, nebojāti, 

tūlītējai ēšanai, miza dzeltenā 

un dzeltenzaļganā krāsā 

kg 5-15 kg 700 1 reizi nedēļā 

4.  Vīnogas bez 

kauliņiem 

Svaigas, nebojātas, sulīgas, 

tūlītējai ēšanai 

kg 5-15 kg 10 Pēc pasūtījuma 

5.  Melones Svaigas, sulīgas ar gatavam 

auglim raksturīgas krāsas 

mīkstumu, plānu miziņu 

dzeltenā vai zaļā krāsā 

nebojātas, tūlītējai ēšanai 

kg 5-15 kg 10 Pēc pasūtījuma 

6.  Hurmas Svaigas, saldas, sulīgas 

nebojātas, tūlītējai ēšanai 

kg 5-15 kg 50 Pēc pasūtījuma 

7.  Apelsīni Svaigi, saldi, sulīgi, nebojāti, 

tūlītējai ēšanai, oranžā krāsā, 

plānu miziņu, viegli lobās, 

kg 3-15 kg 200 Pēc pasūtījuma 
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maz sēklu. 

8.  Nektarīni Svaigi, saldi, sulīgi, 

vienmērīgi nogatavojušies 

kg 5-15 kg 200 Pēc pasūtījuma 

9.  Persiki Svaigi, saldi, sulīgi, 

vienmērīgi nogatavojušies 

kg 5-15 kg 200 Pēc pasūtījuma 

10.  Aprikozes Svaigas, saldas, sulīgas, 

vienmērīgi nogatavojušies 

kg 5-15 kg 200 Pēc pasūtījuma 
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2. pielikums 

iepirkuma (identifikācijas  

Nr. DPP.2016/5) nolikumam 

Uzņēmuma rekvizīti 

PIETEIKUMS 

Vieta 

____.___.2016. Nr. __ 

 

 Iepazinušies ar iepirkuma „Par pārtikas produktu piegādi Zemgales vidusskolai”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. DPP 2016/5, nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt pārtikas 

produktu piegādi saskaņā ar minētā iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma 

nolikuma noteikumiem piedāvājam par kopējo cenu: 

 
Iepirkuma 

priekšmeta 

daļas Nr. 
Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums 

Piedāvātā cena 
 euro bez PVN 

PVN 
euro 

Kopsumma 
euro ar PVN 

     

     

     

     

     

     

     

 Turpināt atkarībā no piedāvāto iepirkuma 

priekšmeta daļu skaita 
   

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

– apņemamies ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības; 

– atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma dokumentos noteiktajam 

piedāvājuma derīguma termiņam; 

– apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā 

pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un 

pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā; 

– garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Apliecinām, ka: 

 Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai; 

 Pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

 nav tādu apstākļu, kuri liegtu Pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma 

tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 

 

 

Pretendents ___________________________________________________________ 

    pretendenta nosaukums 

 

    pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri 

vienotais reģistrācijas Nr. _____________________________ 

 

 

    pretendenta bankas rekvizīti 
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pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, mob.tālr. 

 

Z.v.                               

___________________________________________________________ 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, mobilā tālruņa numurs 

 

_______________________________________________________________________ 

Personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs 

 

____________________________________________________ 

Personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, pilnvarojuma pamats 

 

 
Pieteikuma forma nedrīkst tikt mainīta.  

Ja Pieteikumu aizpilda un piedāvājumu iepirkumā paraksta pretendenta pilnvarota persona, klāt pievienojama 

pilnvara. 
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3. pielikums 

iepirkuma (identifikācijas  

Nr. DPP 2016/5) nolikumam 

 

Tehniskais piedāvājums 

  
_______________,          2016. gada _____. _________________ 

(vieta)                                                   (datums) 

 

________________________________________________________ 
(pretendenta pilns nosaukums) 

   Piedāvājam veikt pārtikas produktu piegādi šādās nedēļas dienās - ____________________________, 

no plkst. _______ līdz plkst. _______. 

 

 

Iepirkuma priekšmeta __. daļa. _______________________ 
 

 

   Preču apmaiņas termiņš nekvalitatīvas preces piegādes gadījumā _____________________________. 
 

   Preču realizācijas termiņi ____________________________________________________________. 

 

 

 

Iepirkuma priekšmeta __. daļa. _______________________ 
 

 

   Preču apmaiņas termiņš nekvalitatīvas preces piegādes gadījumā _____________________________. 
 

   Preču realizācijas termiņi ____________________________________________________________. 

 

 

 
Turpināt pēc vajadzības 

 

_______________________________________    ___________________ 
(pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)      (paraksts) 

Nr.

p.k. 
Preces nosaukums 

Tehniskā specifikācijā norādītās prasības 

pārtikas produktiem 

Pretendenta piedāvāto pārtikas produktu 

apraksts 

Prasības pārtikas produktiem 

(Tehniskās specifikācijas 

kolonna Nr. 3) 

Vēlamais 

Fasējums 

(Tehniskās 

specifikācijas 

kolonna Nr. 5) 

Piedāvātā produkta apraksts Fasējums 

      

Nr.

p.k. 
Preces nosaukums 

Tehniskā specifikācijā norādītās prasības 

pārtikas produktiem 

Pretendenta piedāvāto pārtikas produktu 

apraksts 

Prasības pārtikas produktiem 

(Tehniskās specifikācijas 

kolonna Nr. 3) 

Vēlamais 

Fasējums 

(Tehniskās 

specifikācijas 

kolonna Nr. 4) 

Piedāvātā produkta apraksts Fasējums 
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4. pielikums 

iepirkuma (identifikācijas  

Nr. DPP 2016/5) nolikumam 

 

Finanšu piedāvājums 

 
_______________, 2016.gada _____. _________________ 

(vieta)   (datums) 

Pretendenta pilns nosaukums ________________________________________________ 

 

Piedāvājam veikt pārtikas produktu piegādi, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām. 

 

Iepirkuma priekšmeta __. daļa. _______________________ 

 

Nr.p.k. Preces nosaukums Mērvienība 
Vienības cena 

 euro bez PVN 
Daudzums 

Kopējā cena 

euro  

bez PVN 

PVN 

euro 

Kopsumma 

euro ar PVN 

        

        

        

KOPĀ:    

     Piedāvātajā cenā esam iekļāvuši visus nodokļus, izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar preču piegādi, 

iekraušanu, izkraušanu un transportēšanu uz iestādi.  

 

______________________________________________     ___________________ 

(pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)      (paraksts) 
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5. pielikums 

iepirkuma (identifikācijas  

Nr. DPP 2016/5) nolikumam 
 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

 

LĪGUMS Nr. __________ 
 

PAR PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDI ZEMGALES VIDUSSKOLAI 
 

 

Daugavpils novada Demenes pagastā                                                          2016. gada ___.___________ 

 

Demenes pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000064227, juridiskā adrese Briģenes ielā 2, Demene, 

Demenes pag., Daugavpils nov., tās vadītājas V. Gadzānes personā, kura rīkojas pamatojoties uz 

pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā saukts „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un 

___________________________ (nosaukums), reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: 

__________________________________, LV-_______, ________________________________ (amats, 

vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________ (pilnvarojošā dokumenta nosaukums), 

turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja 

rīkotā iepirkuma „Par pārtikas produktu piegādi Zemgales vidusskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

DPP 2016/5, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem par iepirkuma priekšmeta __. daļu un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu Iepirkumā par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu, savstarpēji vienojoties, bez 

maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pērk, bet Piegādātājs pārdod un piegādā Zemgales vidusskolai pārtikas produktus, 

turpmāk tekstā sauktus – Prece, saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikuma Tehnisko specifikāciju 

(Līguma 1. pielikums) un Piegādātāja Iepirkumā iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu par 

iepirkuma priekšmeta ___. daļu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, (Līguma 2. pielikums), kas ir šī 

Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

1.2. Katru konkrēto Preces piegādi apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem Piegādātāja sastādīta un 

Līdzēju parakstīta preču pavadzīme – rēķins, kurā norādīts Preces nosaukums, daudzums un cena 

atbilstoši Piegādātāja finanšu piedāvājumā norādītajai Preces vienības cenai. 

1.3. Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas, ka Pasūtītāja Piedāvājumā norādītais Preces apjoms ir 

maksimālais plānotais piegādājamais apjoms un, ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var 

iegādāties Preci atbilstoši reālajai nepieciešamībai par nepilnu apjomu.  

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Cena par Preces 1 (vienu) vienību ir norādīta Piegādātāja Piedāvājuma finanšu piedāvājumā. Šajā 

cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta un izkraušanas 

izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteikties nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar 

Preci un tās piegādi. 

2.2. Līguma kopējā summa par plānoto Preces piegādes apjomu sastāda ______euro (__________ eiro 

____ centi), t.sk., PVN 21% ____euro (____________ eiro ___ centi). Līgumcena bez PVN 21% 

sastāda ______ euro(___________ eiro___ centi).  

2.3. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no konkrētās Preces 

partijas piegādes dienas pēc Piegādātā iesniegta un Pasūtītāja akceptēta preču pavadzīmes – rēķina 

saņemšanas. 

2.4. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par piegādāto Preci, veicot pēcapmaksu bezskaidras naudas 

norēķinu veidā uz Piegādātāja šajā Līgumā norādīto bankas kontu.  

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina 

attiecīgs maksājuma uzdevums. 
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2.6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaiņu gadījumā Preču cenas tiek koriģētas atbilstoši PVN likmes 

izmaiņām. 

2.7. Pasūtītājs neapmaksā tādas Preces piegādi, kas neatbilst Līgumā noteiktajai kvalitātei. 

2.8. Preču atsevišķo partiju vērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt Līguma summu, kas noteikta Līguma 

2.2. punktā. 

2.9. Par Preces vienību cenu izmaiņām, ja tās maina Preces ražotājs, sakarā ar inflāciju valstī un citiem 

objektīviem no ražotāja neatkarīgiem apstākļiem, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs 14 

(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no to spēkā stāšanās. Preču cenu izmaiņas Piegādātājs nedrīkst 

attiecināt uz jau pasūtītām Precēm. 

2.10. Līdzēji vienojas, ka Preču cenas var tikt pārskatītas 1 (vienu) reizi pusgadā Līguma spēkā 

esamības  laikā, izmainot cenu par vienību ne vairāk kā par 10% no Pasūtītāja Piedāvājumā 

norādītās cenas. Par pamatu cenu izmaiņai var būt inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi 

pamatoti apstākļi, kas Piegādātājam jāapliecina ar kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu – 

Latvijas Republikas Centrālās Statistikas pārvaldes informāciju par attiecīgās preču grupas vidējā 

patēriņa cenu līmeņa izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo attiecīgo periodu. Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums tiek noformēts rakstiski ar vienošanos, kuru pievieno 

Līgumam kā pielikumu, un kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.11. Līguma ietvaros saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem var tikt piegādātas Preces, kas aizstāj 

Piegādātāja Piedāvājumā norādītās preces tikai tad, ja tās pēc veida iekļaujas preču grupā, pēc 

būtības ir aizstājamas un to vienības (kg vai litra) cena ir zemāka par tās Preces cenu, kuru piegādātā 

Prece aizstāj, bet kvalitāte ir ekvivalenta ar aizstājamās Preces kvalitāti. Līdzēju pārstāvji iepriekš 

rakstveidā vienojas par šādu aizstājošu Preču piegādi un cenām. 

2.12. Samaksa par Līguma ietvaros piegādātām precēm tiek veikta no Demenes pagasta pārvaldes 

budžeta līdzekļiem. Piegādātājs izraksta preču pavadzīmes - rēķinus maksātājam – Demenes 

pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90000064227, juridiskā adrese – Briģenes iela 2, Demene,  

Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442, konta Nr. LV38TREL9814231440200, Valsts 

Kase, kods TRELLV22, norādot Pasūtījuma saņēmēju – Zemgales vidusskola 

 

3. LĪDZĒJU SAISTĪBAS  

3.1. Piegādātāja saistības: 

3.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi; 

3.1.2. Piegādātājs nodrošina par Preces atbilstību Līgumam noteikumiem, Latvijas Republikas un 

Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, nekaitīguma un marķēšanas 

prasībām, tirdzniecības standartiem un vispāratzītām kvalitātes prasībām; 

3.1.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt Preces piegādē iesaistīto darbinieku pienācīgu kvalifikāciju; 

3.1.4. Piegādātājs apņemas Preces piegādi veikt ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā darba laikā un 

Pasūtītāja norādītā vietā; 

3.1.5. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas izgatavotājas standarta iepakojumā, kas 

nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot; 

3.1.6. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļu, ar kuriem tiks nodrošināta Preces piegāde, atbilstību 

pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; 

3.1.7. gadījumā, ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci pret 

jaunu, kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā termiņā. 

 

3.2. Pasūtītāja saistības: 

3.2.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci un veikt samaksu par Preci 

Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā; 

3.2.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Piegādātājam pienācīgus apstākļus Preces piegādei noteiktajā 

vietā, kā arī savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu; 

3.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma 

noteikumiem. 

4. PRECES PASŪTĪŠANAS,  PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Piegādātājs piegādā un nodod Preci Pasūtītājam atsevišķās partijās ar savu transportu pēc adreses:  

Zemgales vidusskola, Zemgale16, Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils novads, laikā un apjomā 
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saskaņā ar Pasūtītāja veikto telefonisko vai elektronisko paziņojumu, kā noteikts Pasūtītāja 

Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā. Preces saņemšanu apliecina Līdzēju parakstīta preču 

pavadzīme – rēķins. 

4.2. Pasūtītājs telefoniski vai elektroniski: mutiski pa tālruni: ___________, faksu: _____________ 

pasūta Preci noteiktā apjomā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma Tehnisko specifikāciju, norādot Preču 

nosaukumu un daudzumu. 

4.3. Piegādātājs piegādā Līguma 4.2. punktā minēto Preci Pasūtītāja noteiktajā laikā no pasūtījuma 

veikšanas brīža. 

4.4. Preču piegāde tiek veikta pirmdien no plkst. 8.00 līdz 10.00, trešdien (nedēļas diena(s)) no plkst. 

8.00 līdz plkst. 14.00 uz Pasūtītāja norādīto adresi un līdz Pasūtītāja norādītajai vietai. Pasūtījumu 

pieņemšana notiek darba dienās līdz plkst. 14
00

. 

4.5. Katra Preces partijas piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izrakstītu 

preču pavadzīmi – rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces 

atbilstība pasūtījumam, Preces cenas atbilstība Piegādātāja Piedāvājuma finanšu piedāvājumā 

noteiktajām cenām un preču pavadzīmei – rēķinam, un jāizdara atzīme par Preces pieņemšanu uz 

viena no preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem. 

4.6. Prece skaitās nodota no brīža, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un Līdzēju pilnvarotie 

pārstāvji paraksta preču pavadzīmi – rēķinu, kurā precīzi norādīts piegādātās Preces nosaukums, 

daudzums un cena. 

4.7. Piegādātājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz preču 

pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim. 

4.8. Prece Pasūtītājam tiek piegādāta Piegādātājam piederošā tarā. Papildus samaksa par taras lietošanu 

netiek pieprasīta. Pasūtītājs apņemas atgriezt taru Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā. Taras 

uzskaite tiek veikta, izdarot nepieciešamās atzīmes preču pavadzīmē – rēķinā. 

4.9. Ja Piegādātājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis  pieprasītajā daudzumā, vai 

piegādājis Preci nekvalitatīvu un neatbilstošu Pasūtītāja iepirkuma nolikuma Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām, vai arī Preces vienību cenas Precei nav uzrādītas, ievērojot 

Piegādātāja iesniegtā Piedāvājuma finanšu piedāvājuma vienības cenas, tad Piegādātājs pieņem 

Pasūtītāja pretenziju, kas atzīmes veidā fiksēta preču pavadzīmē – rēķinā vai paziņota rakstiski 

Piegādātājam, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina 

parakstīšanas brīža. Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā minētos trūkumus 24 

(divdesmit četru) stundu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. 

  

5. PRECES KVALITĀTE 

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā un Piegādātāja 

Piedāvājumā norādītajiem parametriem, kā arī citiem Līguma noteikumiem.  

5.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces kvalitāte atbilst Latvijas Republikas un Eiropas 

Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma 

prasībām. 

5.3. Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir iepakota atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām, iepakojums nodrošina preču saglabāšanos, tās transportējot un pēc tam glabājot. 

5.4. Piegādātājs piegādā Preces, kurām derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% 

(septiņdesmit pieci procenti) no ražotāja noteiktā kopējā Preces derīguma termiņa. Preces derīguma 

termiņam pārtikas produktiem, kuri ātri bojājas, ir jābūt vismaz 3 (trīs) dienas, skaitot no Preces 

piegādes dienas.  

 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena 

Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

6.2. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību Pasūtītāja pasūtījumam. 

6.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādāto pārtikas produktu atbilstību Eiropas Savienības, Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktām drošības un higiēnas prasībām, tajā skaitā, Pārtikas aprites 

uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu drošuma likumam, Ministru kabineta (MK) 2015. 
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gada 03. marta noteikumiem Nr. 115 „Prasības fasētas pārtikas marķējumam”, MK 2012. gada 13. 

marta noteikumiem Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem ārstniecības iestāžu pacietiem”, MK 

2002. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, MK 2014. gada 01. janvāra 

noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, MK 2014. gada 23. augusta noteikumiem 

Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles 

kārtība”, kā arī citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un prasībām. 

6.4. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pasūtītājs Piegādātājam var piemērot līgumsodu 1% (viena 

procenta) apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru nokavēto dienu. 

6.5. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām 

saistībā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos ir vainojams. 

6.6. Ja Pasūtītājs neveic Preces apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad Piegādātājs var piemērot 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās Preču summas par 

katru nokavēto dienu. 

6.7. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes 

un zaudējumu atlīdzības pienākuma.  

6.8. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek izbeigts Piegādātāja 

vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 

Līguma summas. 

 

7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās 

spēkā.  

7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc tā 

uzskata ir iespējama un paredzama tam Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma 

šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma prasības  

8.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

8.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

8.4. Ja Piegādātājs kavē Preces piegādi un nav piegādājis Pasūtītājam Preci ilgāk kā par 1 (vienu) darba 

dienu, vai piegādātā Prece atkārtoti neatbilst Pasūtītāja Iepirkuma nolikuma Tehniskajai 

specifikācijai, Pasūtītājs sastāda aktu un ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot rakstiski par 

to Piegādātājam un norādot datumu, kad Līgums tiek izbeigts. Šajā gadījumā Piegādātājs 10 

(desmit) dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam tā tiešos un netiešos 

zaudējumus, kā arī samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgajā 

preču pavadzīmē – rēķinā uzrādītās Preču vērtības, par kuru sastādīts akts. Pasūtītājs samaksā 

Piegādātājam par Preci, kas ir pienācīgi piegādāta. 

8.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē Preces samaksas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, 

Piegādātājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis 

Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma izbeigšanu. Ja Pasūtītājs 10 

(desmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Piegādātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu. 
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8.6. Gadījumā, ja Līdzēji izbeidz šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek 

noteiktas uz šī Līguma izbeigšanas brīdi Piegādātāja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā 

pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Piegādātāju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām 

Precēm, atbilstoši Precei noteiktajai cenai. Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās 

summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 
 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Jebkurus strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Līdzēji risina savstarpēju sarunu vai sarakstes 

veidā. Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Līgums stājas spēkā no 2016. gada 01. septembra un ir spēkā, t.i., līdz 2017. gada 31. augustam, 

vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir 

panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, 

saskaņā ar šo Līgumu, to izbeidz vienpusēji.  

10.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un ir 

jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja Līdzējs to atzīst, vai ierakstītā vēstulē. 

Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas 

dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

10.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas 

ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī 

Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot 

šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. 

10.5. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

10.6. Līdzēju pilnvarotās personas šī Līguma izpildei, kas ir atbildīgas par Līguma izpildes 

uzraudzīšanu, tajā skaitā, par preču pavadzīmes – rēķina savlaicīgu iesniegšanu, parakstīšanu, 

apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, ir: 

10.6.1. no Pasūtītāja puses: _____________________ (amats, vārds, uzvārds), tālrunis _________, 

fakss ______________, e-pasta adrese: _________________________; 

10.6.2. no Piegādātāja puses: ____________________ (amats, vārds, uzvārds), tālrunis ____________, 

fakss ______________, e-pasta adrese: ______________________. 

10.6.3. PĀRDEVĒJS, (attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 9 daļu ), ja 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 iesniedz PIRCĒJAM ražotāju 

un audzētāju sarakstu, norādot to kontaktinformāciju, un ražotāja vai audzētāja apliecinājumu vai 

vienošanos par sadarbību ar PĀRDEVĒJU Līguma izpildē. 

10.7. Līgumam pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

10.7.1. 1. pielikums – Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija uz ___ (______) lapām; 

10.7.2. 2. pielikums – Pasūtītāja Piedāvājuma kopija uz ___ (_________) lapām. 

10.8. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, kopā uz ____ 

(__________) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja. 
 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI   
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Pasūtītājs 

Daugavpils novada pašvaldība  Demenes 

pagasta pārvalde 

Briģenes iela 2, Demene,  Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442 

Reģ. Nr.  : 90000064227 

Norēķinu konts  LV38TREL9814231440200 

Valsts Kase 

Kods:TRELLV22 

Demenes  pagasta pārvaldes  

vadītāja 

_______________________________ 

                                      V.Gadzāne 

Piegādātājs  

________________________ 

Reģistrācijas Nr.__________ 

Juridiskā adrese: ________________ 

___________________, LV-______ 

Bankas rekvizīti:  

______________________________ 

Konts Nr.______________________ 

Kods _________________________ 

____________________________   Z.v. 

                                  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


