
Iepirkuma “Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas 
vajadzībām 2011./2012. mācību gadā” (identifikācijas Nr. ASI 2011/3) nolikums  
 

1 
 

 APSTIPRINĀTS 
iepirkuma komisijas 

2011.gada 22.novembra sēdē, 
protokols Nr.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEPIRKUMA  
 

„Pārtikas produktu un dz ērienu piegāde Adamovas speciālās 
internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību gadā” 

 

(Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā) 

 
NOLIKUMS 

 
iepirkuma identifik ācijas Nr. ASI 2011/3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Adamova, 2011 
 



Iepirkuma “Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas 
vajadzībām 2011./2012. mācību gadā” (identifikācijas Nr. ASI 2011/3) nolikums  
 

2 
 

SATURS 
 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA    3 

2. INFORMĀCIJA PAR L ĪGUMA PRIEKŠMETU  4 

3. PRETENDENTU ATLASEI IESNIEDZAM Ā INFORMĀCIJA  6 

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZV ĒLES 
KRIT ĒRIJI                                                

6 

5. IEPIRKUMA L ĪGUMS  7 

6. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI 7 

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  7 

PIELIKUMI  

1.PIELIKUMS  –  Tehniskā specifikācija    8 

2.PIELIKUMS – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 12 
3.PIELIKUMS  – Apliecinājums (Publisko iepirkumu likuma 81.panta 
piektajā daļā paredzētajā kārt ībā 

13 

4.PIELIKUMS – Finanšu piedāvājums  14 

5.PIELIKUMS – Produktu piegādes grafiks  18 

6.PIELIKUMS – Preču piegādes līguma projekts  19 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vispār īgā informācija. 
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1.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu. Iepirkuma 
identifikācijas numurs ASI 2011/3. 
1.2. Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas 
speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012. mācību gadā. 
CPV kods:15000000-8. Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās, atbilstoši Tehniskajai 
specifikācijai. 
1.3. Pasūtītājs: Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, 
adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647.  
1.4. Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 
28610839 ; e-pasts: ruderen@inbox.lv. 
Mājaslapa: www.rezeknesnovads.lv 
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta. 
1.5.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.13-00 
Adamovas speciālajā internātpamatskolā pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 
līdz plkst.15-30). 
1.5.2. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu pēc adreses: 
Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647. 
1.5.3. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā 
adresē līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 
1.5.4. Piedāvājums, kas iesniegts pēc nolikuma 1.5.1.apakšpunktā norādītā termiņa, 
netiks pieņemts un neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.  
1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš. 
1.6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne vairāk kā 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no 
iepirkuma nolikuma 1.5.1.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 
1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1 punktā noteiktajā 
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarināšanu. Par piekrišanu pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu pretendents 
rakstiski paziņo pasūtītājam. 
1.7. Piedāvājumu noform ēšana. 
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras 
jānorāda: 

• pasūtītāja nosaukums un adrese; 
• pretendenta nosaukums un adrese; 
• piedāvājums iepirkumā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde 

Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību 
gadā” , identifikācijas    Nr. ASI 2011/3; 

• neatvērt l īdz 2011.gada 20.decembrim plkst.13-00. 
1.7.2. Visām piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un cauršūtām (caurauklotām) tā, 
lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotām 1.7.1.apakšpunktā noteiktajā 
kārtībā noformētajā aploksnē. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst 
pievienotajam satura radītājam.  
1.7.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 
labojumiem. 
1.7.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā un jāparaksta. 
1.7.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.7.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.5.4.punktā noteikto gadījumu, ir 
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu. 
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2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: pārtikas produktu un dzērienu  piegāde 
Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām, saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju (1.pielikums). 
2.2. Paredzamais pārtikas produktu piegādes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no 
iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
2.3. Iepirkuma priekšmets dalās 28 (divdesmit astoņās) daļās: 

� I daļa – Gaļa un gaļas produkti (15130000-8)  
� II da ļa – Desu un gaļas izstrādājumi (15131100-6)  
� III da ļa – Vistas gaļa (15131500-0)  
� IV daļa – Gaļas pusfabrikāti (15131700-2)    
� V daļa – Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis 

(15200000-0) 
� VI daļa – Kartupeļi (03212100-1) 
� VII da ļa – Svaigi dārzeņi (15300000-1) 
� VIII da ļa – Dārzeņi (03221000-6)  
� IX daļa – Pārstr ādāti pākšaugi (15331150-3)  
� X daļa – Ilglaicīgai uzglabāšanai apstrādāti un konservēti dārzeņi 

(15331400-1)  
� XI daļa – Svaigi augļi (15300000-1) 
� XII da ļa – Augļu un dārzeņu sulas (15320000-7)  
� XIII da ļa – Pārstr ādāti augļi (15332000-4) 
� XIV da ļa – Ievār ījumi un biezeņi (15332200-6)  
� XV daļa – Dzīvnieku vai augu eļļas un tauki (`15400000-2)                     
� XVI da ļa – Piena produkti (15500000-3) 
� XVII da ļa – Siera produkti (15540000-5) 
� XVIII da ļa – Graudu maluma produkti (15600000-4)  
� XIX da ļa – Milti (15612100-2) 
� XX daļa – Maize (15612500-6)  
� XXI da ļa – Maizes izstrādājumi (15811000-6) 
� XXII da ļa – Mīklas izstrādājumi (15812000-3)  
� XXIII da ļa – Olas (15100000-9) 
� XXIV da ļa – Cukurs (15831000-2) 
� XXV daļa – Kafija, tēja un saistītie produkti (15860000-4) 
� XXVI da ļa – Piedevas ēdieniem (15870000-7)  
� XXVII da ļa – Konfektes (15842200-4)  
� XXVIII da ļa – Medus (03142100-9)                      

2.4. Tehniskā specifikācija norādīta šī nolikuma 1.pielikumā. Nolikuma 1.pielikumā 
norādītais paredzamais apjoms ir aptuvens un var tikt precizēts piegādes gaitā pēc 
faktiskās nepieciešamības. 
2.5. Kvalit ātes raksturojums. 
2.5.1.  Katras pārtikas preču grupas produktiem ir jāatbilst attiecīgai preču grupai 
piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.  
2.5.2.  Precēm jāatbilst šādiem normatīvajiem aktiem: 

• Pārtikas aprites uzraudzības likumam;  
• Preču un pakalpojumu drošuma likumam;  
• Ministru kabineta 23.11.2004. noteikumi Nr.964 “ Pārtikas preču marķēšanas 
noteikumi”; 
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• Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr.146 “Obligātās nekaitīguma 
prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas 
piedevas”; 

• Ministru kabineta 25.06.2009. noteikumi Nr.613 “Svaigu augļu un dārzeņu 
kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu 
atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība”; 
• Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.97 “Noteikumi par klasifikācijas, 

kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena 
produktiem”. 

2.5.3. Pretendentam jāuzrāda oficiāla kvalitātes kontroles institūcijas vai citas 
kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopija, kas apliecina preces atbilstību 
standartiem. 
2.5.4. Piegādātajiem produktiem tiek izvirzītas sekojošas prasības: 

• piegādes savlaicīgums atbilstoši grafikam (šī nolikuma 5.pielikums);   

• atbilstoša kvalitāte un derīguma termiņi, saskaņā ar spēkā esošajiem     
normatīvajiem aktiem; 

• visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 
2.5.5. Pretendentam jāgarantē šī nolikuma 2.5.4.punkta prasību konsekventa izpilde 
un adekvāta reakcija uz pircēja pretenzijām. 
2.5.6. Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem: 

• produktam ir jābūt nebojātam; 
• produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam), tas nedrīkst būt iepuvis vai tik stipri 

bojāts, ka vairs neder patēriņam; produktam jābūt bez slimībām; 
• produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem), 

jābūt bez netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes 
līdzekļu paliekām; 

• produktam ir jābūt svaigam; 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 lieka virsmas mitruma; 
• produktam ir jābūt bez svešas smaržas un/vai garšas; 
• produktam ir jābūt saudzīgi novāktam. 

2.6. Kvantit ātes raksturojums. 
2.6.1. Pārtikas produkti un dzērieni tiks izmantoti bērnu ēdināšanai vecumā no            
6 (sešiem) līdz 20 (divdesmit ) gadiem. 
2.6.2. Pārtikas produktus un dzērienus nepieciešams piegādāt pēc pasūtītāja 
pieteikuma. To aptuvenais daudzums norādīts šī nolikuma 1.pielikumā. 
2.6.3. Konkrētais pārtikas produktu un dzērienu sortiments un apjoms katrā piegādes 
reizē tiek saskaņots pa telefonu. 
2.7. Piegādes nosacījumi.   
2.7.1. Vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, 
Rēzeknes novads, LV-4647.    
2.7.2. Transports: Piegādātāja (pārdevēja) transports. 
2.7.3. Piegādes laiks darbdienās no plkst.7-30 līdz plkst.15-30, pasūtītājam un 
piegādātājam savstarpēji vienojoties par konkrētās piegādes dienu un laiku. 
2.7.4. Piegādes biežums un laiks: 

• gaļa un gaļas produkti – 2 (divas) reizes nedēļā līdz plkst.8-30;   
• piens- katru dienu līdz plkst.8-30;  
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• piena produkti – 2 (divas) reizes nedēļā līdz plkst.8-30; 
• maize, maizes izstrādājumi un mīklas izstrādājumi – 3 (trīs) reizes nedēļā                                             

līdz plkst.8-30; 
• pārējie Tehniskajā specifikācijā norādītie produkti – 1(reizi) reizes nedēļā līdz 

plkst.8-30. 
2.7.5. Pārtikas produktu piegādes laiks jānorāda Produktu piegādes grafikā (šī 
nolikuma  5.pielikums). 
2.7.6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: viens kalendārais gads no līguma 
noslēgšanas brīža. 
3. Pretendentu atlasei iesniedzamā informācija. 

     3.1. Pretendentu atlasei iesniedzami sekojošie dokumenti, kas noformēti atbilstoši 
Valsts valodas likumam un Dokumentu juridiskā spēka likumam: 
3.1.1. Rakstisks pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (šī nolikuma 2.pielikums), kas 
satur ziņas par pretendentu un kuru paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota 
persona, un kurā norādīts: 

• pretendenta nosaukums; 
• pretendenta adrese, tālruņa un faksa numurs; 
• pretendenta bankas rekvizīti; 
• pretendenta vadītāja un kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds. 

3.1.2. Dokumentu kopijas, kas apliecina, ka attiecīgais piegādātais ir reģistrēts, 
licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk.: 

• Uzņēmumu reģistra vai citas kompetentās iestādes izdotas apliecības kopija;  
• Pārtikas veterinārā dienesta izdotās Reģistrācijas vai Atzīšanas apliecības 

kopija; 
• Sertifikāta kopija, kas apliecina pretendenta piedāvātās preces atbilstību 

standartiem; 
• Pārtikas Veterinārā dienesta izdotā dokumenta kopija, kas apliecina, ka 

transporta līdzeklī var pārvadāt pretendenta piedāvāto pārtikas produkciju (ja 
ir nepieciešama). 

3.1.3. Pretendentiem, kuriem atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām prasībām un      
izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas par iepirkuma 
rezultātiem, papildu jāiesniedz izziņa, kuru vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas 
izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts 
Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kura apliecina, ka 
pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 
3.2. Tehniskais piedāvājums, kas noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām un 
saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikumu.  
3.3. Finanšu piedāvājums, kas noformēts saskaņā ar šī nolikuma 4.pielikumu. 
3.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā 
termiņā tiks veikta pārtikas produktu piegāde atbilstoši tehniskās specifikācijas 
prasībām.  
3.3.2. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Atsevišķi 
norāda PVN summu un kopējo cenu, ieskaitot PVN. 
4. Piedāvājumu vērt ēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji. 
4.1.Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pārtikas produktu cenu bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 
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4.2. Pasūtītājs var noslēgt līgumus ar vairākiem pretendentiem, lai nodrošinātu 
vajadzīgo pārtikas produktu sortimenta piegādi. 
4.3. No pretendentu, kuri izturējuši kvalifikācijas pārbaudi, iesniegtajiem 
piedāvājumiem, kas atbilst tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), tiks izvēlēts viens 
vai vairāki piedāvājumi ar viszemāko cenu. 
4.4. Iepirkumu komisija vērtēs katru iepirkuma daļu atsevišķi, atbilstoši Publisko 
iepirkumu likuma 56.panta ceturtās daļas prasībām. 
4.5. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām iepirkuma daļām, komisija var 
izvēlēties visu piedāvājumu, vai tikai atsevišķu tā daļu (daļas), atkarībā no piedāvātām 
cenām. 
5. Iepirkuma l īgums. 
5.1. Pasūtītājs noslēgs iepirkuma līgumu vai vairākus iepirkuma līgumus ar izraudzīto 
pretendentu vai vairākiem pretendentiem, kuri piedāvājuši viszemāko cenu par 
konkrēto iepirkuma daļu vai vairākām daļām, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (6.pielikums). 
6. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi. 
6.1. Iepirkumu komisijas tiesības: 
6.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 
kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro 
sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai; 
6.1.2. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 
pretendentu; 
6.1.3. pieaicināt ekspertus pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un 
vērtēšanā; 
6.1.4. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents 
atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 
6.2. Iepirkumu komisijas pienākumi: 
6.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 
6.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 
attieksmi pret tiem; 
6.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties 
piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu, ja tam ir objektīvs pamatojums; 
6.2.4. 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus 
par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem. 
7. Pretendenta tiesības un pienākumi. 
7.1. Pretendenta tiesības: 
7.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu; 
7.1.2. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
7.2. Pretendenta pienākumi: 
7.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši šī nolikuma prasībām; 
7.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
7.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, 
kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 
salīdzināšanai un vērtēšanai. 
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Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  I.Kalinko 
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1.pielikums 
 

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA 

iepirkum ā „Pārtikas produktu un dz ērienu piegāde Adamovas 
speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību gadā” 

 (identifikācijas Nr. ASI 2011/3) 
Nr. 
p.k. 
 

NOSAUKUMS IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS 
 

Mērv. 
Aptuvenais 
daudzums 

Piedāvātais 
fasējums 

Piedāvātais 
daudzums  

1 2 3 4  6 7 

I daļa – Gaļa un gaļas produkti (15130000-8)   
1. Cūkgaļa 

 

Svaiga,   I šķira.  kg 1000   

2. Cūkgaļas 
karbonāde 

Svaiga, safasēta atbilstoši drošības 
un higiēnas prasībām 

kg 140   

3. Cūkgaļas kotlešu 
gaļa 

 Svaiga, 70% liesa gaļa,  
30% treknums, 1,0 - 10,0 kg  
vakuuma iepakojumā 

kg 1000   

4. Aknas Fasētas atbilstoši drošības un 
higiēnas prasībām 

kg 220   

 t.sk. cūkas Saldētas, 1,0 – 25,0 kg iepak.* kg 60   
 t.sk. liellopu Saldētas, 1,0 – 25,0 kg iepak.* kg 160   

II da ļa – Desu un gaļas izstrādājumi (15131100-6) 
1. Desa vārīta (doktora) Dabīgā apvalkā * kg 320   
2. Cīsiņi (bērnu),sardeles Dabīgā apvalkā * kg 640   
3. Mednieku desiņas Dabīgā pavalkā * kg 60   
4. Kūpināta gaļas 

rulete 

Fasēta atbilstoši drošības un higiēnas 
prasībām 

kg 40   

III da ļa – Vistas gaļa (15131500-0) 
1. Vista šķiņķis Mazie, bez mugurkaula un stilba 

daļas, saldēti, 10,0 – 15, kg kastēs* 
kg 540   

IV daļa – Gaļas pusfabrikāti (15131700-2) 
1. Pelmeņi Sveramie, iepakojums 5 kg, 

atbilstoši  drošības un higiēnas 
prasībām 

   kg 160   

 
V daļa – Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis  (15200000-0)  
 
1. Siļķes  Mazsālītas, tīrītas, bez  galvas,  

15-17cm , spaiņos no 2,5 – 6 kg*  
kg 120   

2. Saldētas zivis Svaigi saldētas zivju filejas, kastēs 
10kg, vak. iepak. 

kg 120   

2.1.  t.sk. heks Svaigi saldētas zivju filejas, kastēs 
10kg, vak. iepak. 

kg    

3. Zivju nūjiņas Saldētas, 5kg  
 vak. iepak.  

kg 240   

4. Zivju konservi  Eļļā, 250 g konservu bundžās  gab 280   
VI daļa – Kartupeļi (03212100-1) 
1. Kartupeļi  Pārtikas, Ø 6-10cm*, sveramie kg 1200   
VII da ļa – Svaigi dārzeņi (15300000-1) 
1. Tomāti Svaigi, pārtikas kg 250   
2. Gurķi Svaigi, pārtikas kg 430   
3. Paprika Svaigi, pārtikas Ø 7-10 cm* kg 20   
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VIII da ļa – Dārzeņi  (03221000-6) 
 
1. Kāposti svaigi Pārtikas kg 1600   
2. Burkāni svaigi Pārtikas kg 800   
3. Bietes Galda, svaigas, pārtikas kg 500   
4. Sīpoli Pārtikas kg 410   
5. Ķiploki Svaigi, pārtikas kg 25   
IX daļa – Pārstr ādāti pākšaugi (15331150-3) 
1. Pupiņas Kaltētas, sausas, 0,950 –1,0 kg 

iepakojums * 
kg 53   

2. Zirņi šķeltie Kaltēti, sausie, iepakojums 1,0  kg* kg 70   
3. Zirņi pelēkie Kaltēti, sausie, iepakojums 1,0  kg* kg 20   
X daļa – Ilglaicīgai uzglabāšanai apstrādāti un konservēti dārzeņi (15331400-1)  
1. Gurķi konservēti Marinēti, 10 l  stikla burkās* gab. 30   
2. Zaļie zirnīši Konservēti, 0,7 l  stiklā burkās* gab. 370   
3. Kukurūza Konservēta, 0,340 l metāla bundžās* gab. 40   
4. Tomātu mērce Saldā, 0,530 kg iepakojumā* gab. 440   
5. Tomātu kečups Saldais, 1 l iepakojumā gab. 30   
6. Bietes  Konservētas, 0,5 l stikla burkās* gab. 40   
XI daļa – Svaigi augļi  (15300000-1) 
1. Banāni Svaigi, pārtikas* kg 90   
2. Citrusaugļi  Apelsīni  pārtikas ,mandarīni 

pārtikas 
kg 170   

3. Citroni Pārtikas, Ø 5 – 7 cm * kg 50   
4. Āboli Pārtikas Ø8-10 cm* kg 1600   
5. Bumbieri Pārtikas, Ø8-12 cm* kg 100   
6. Arbūzi Pārtikas, Ø30-40  cm* kg 150   
 
 
XII da ļa – Augļu un dārzeņu sulas (15320000-7) 

1. Sulas  Safasētas atbilstoši drošības un 
higiēnas prasībām 

l 1600   

 t.sk. ābolu  ( 3 l stikla burkās) l    
 t.sk. ābolu- ķiršu  l    

XIII da ļa – Pārstr ādāti augļi  (15332000-4) 
1. Žāvētas aprikozes 10 –12,5 kg fasējumā* kg 7   
2. Žāvētas plūmes 10-12,5 kg fasējumā* kg 15   
3. Rozīnes  Bez kauliņiem, 1-12,5 kg fasējumā* kg 18   
XIV da ļa – Ievār ījumi un biezeņi (15332200-6) 
1. 

Augļu, ogu džemi 
dažādi 

Spaiņos 10-12 litri kg 384   

XV daļa – Dzīvnieku vai augu eļļas un tauki (15400000-2) 
1. Eļļa augu  

Pārtikas, 1,0 l pudelēs* 
l 345   

2. Margarīns  kg 65 
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XVI da ļa – Piena produkti (15500000-3) 

 
1. Piens 3,5% tauku saturs, sveramais l 5650   
2. Skābs krējums 20% tauku saturs,  sveramais*  kg 468   
3. Kefīrs 2,0% tauku saturs, sveramais* l 60   
4. Biezpiens 9% tauku saturs, sveramais * kg 190   
5. Jogurts 2,5% tauku saturs, saldais, ar 

dažādām augļu piedevām, sveramais 
kg 360   

6. Biezpiena sieriņš 
bērnu 

Saldais, 0,045 kg fasējumā     gab. 770 
 

  

7. Sviests A/l, saldkrējuma, fasējums 1,0 kg   kg 1000   
8. Saldējums Krējuma, a/l, 0,1 kg fasējumā gab. 300   
XVII da ļa – Siera produkti (15540000-5) 
1. Siers Čedars 50 % tauku saturs, iepakojumā * kg 80   
XVIII da ļa – Graudu maluma produkti (15600000-4) 
1. Griķi Pārtikas, fasēti 1,0 kg  vak. iepak. kg 115   
2. Manna A/l, 1,0 kg vak. Fasējums * kg 144   
3. Auzu pārslas A/l, 0,5 kg vak.iepakojums* kg 98   
4. Grūbas A/l, 1,0 kg fasējums kg 15   
5. Putraimi miežu A/l, 1,0 kg vak. iepak.* kg 65   
6. Rīsi A/l, 0,1 kg vak. iepak.* kg 320   
7. Makaroni A/l, fasēti maisos 5 –10 kg* kg 575   
8. Kukurūzas pārslas Kellogs  kg 70   

XIX da ļa – Milti (15612100-2) 
1. Milti Kviešu, A/l,  2,0 kg  pakās * kg 500   
XX daļa – Maize (15612500-6) 
1. Maize kviešu A/l,  polietilēna iepakojumā kg 3800   
2. Formas maize A/l,  polietilēna iepakojumā, 

sastāvs: kviešu, rudzu milti 
kg 1700   

 
XXI da ļa – Maizes izstrādājumi (15811000-6) 
 

1. Kūkas Svars 0,05- 0,06  kg*  gab. 2160   
XXII da ļa – Mīklas izstrādājumi (15812000-3) 
1. Cepumi Cukurotie cepumi, sveramie, 

kastēs  5 kg * 
kg 216   

2. Vafeles Ar dažādiem pildījumiem,  
kastēs 2,5-3,0 kg 

kg 140   

3. Prjaņiki A/l  4,0 kg iepakojumā kg 140   
  
XXIII da ļa – Olas (03142500-3) 
1. Vistu olas  A kat., L, 360 gab. kastēs gab. 12000   
XXIV da ļa – Cukurs (15831000-2) 
1. Cukurs Fasēts 1kg  pakās  kg 2800   
XXV daļa – Kafija, tēja un saistītie produkti (15860000-4) 
1. Tēja  pac. 1500   
 t.sk. tēja melnā Ceilonas 100 %, 

0,100 kg paciņās 
pac. 1500   
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2. Kafija (dažāda)  gab 280   
 t.sk. kafijas 

dzēriens 
Inka , stikla bundžiņās gab    

3. Kakao Pulveris, 0,1 kg iepak.* kg 5   
XXVI da ļa – Piedevas ēdieniem (15870000-7) 
1) Melnie pipari 0,015 kg  iepakojumā* kg 1,2   
2) Sāls  20,0 – 25,0 kg maisos* kg 200   
3) Vanilīna cukurs 0,010 – 0,020kg iepak.* gab 40   
4) Citronskābe 0,10-0,5 kg iepak.* kg 2   
5) Raugs 0,1 kg paciņās * kg 10   
6) Dzeramā soda 0,5 kg iepak.* kg 2   
7) Kartupeļu ciete 0,4 kg iepak.* kg 3   
8) Majonēze 40% Spaiņos 1 kg,5 kg* kg 180   
9) Želatīns Paciņās  0,02 kg* kg 1   
10) Rīvmaize Paciņās  0,5-1,0 kg kg 4   
11) Garšvielu 

maisījums Vegeta 
Paciņās  0,5-1,0 kg kg 35   

XXVII da ļa – Konfektes (15842200-4) 
1)  Konfektes Šokolādes, dažāda 

pildījuma, kastēs 2 kg –
8 kg* 

kg 150   

XXVIII da ļa – Medus (03142100-9) 
1) Medus Stikla burciņās – 0,5 l kg 80   
 
* Safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 
Atkarībā no bērnu skaita, preču daudzums līguma darbības laikā var tikt precizēts. 
 
Piedāvājumu sastādīja 
_______________________________________________________ 
                                                          (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 
Datums 
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2.pielikums 

 
PIETEIKUMS 

par piedalīšanos iepirkumā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas 
speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012/mācību gadā”  

(identifikācijas Nr. ASI 2011/3) 
 
Pretendenta rekvizīti:  
Nosaukums: ______________________________________ 
reģistrācijas Nr.___________________________________ 
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.______________________ 
juridiskā adrese ______________________________________________ 
faktiskā adrese _______________________________________________ 
tālruņa un faksa numuri __________________, _____________________.  
 
Ar šo apliecinu, ka: 

1) <pretendenta nosaukums> vēlas piedalīties iepirkumā „Pārtikas produktu un 
dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 
2011./2012.mācību gadā” un apņemas pildīt iepirkuma nolikuma un spēkā 
esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecās uz šo iepirkumu; 

2) attiecībā uz iepirkuma “Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas 
speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību gadā” nolikumu 
iebildumu nav, pretendents pilnībā atzīst visas nolikumā ietvertās prasības 
attiecībā uz pretendentu kvalifikāciju, preču sortimentu un kvalitāti; 

3) piedāvātā cena aprēķināta, ievērojot iepirkuma nolikumā ietvertās prasības; 
4) <pretendenta nosaukums> rīcībā ir pietiekami resursi un tehniskās iespējas, lai 

iepirkuma nolikumā paredzētajā laikā piegādātu tehniskajā specifikācijā 
noteiktajām prasībām atbilstošu produkciju, tehniskajā specifikācijā un 
iepirkuma nolikumā paredzētajā apjomā;  

5) šis piedāvājums ir derīgs _____dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas; 
6) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
Iepirkuma da ļa 
 

Produktu nosaukums  
(atbilstoši tehniskajai specifikācijai) 

Cena (LVL) 
 bez PVN 

PVN 
(summa LVL) 

 

Cena (LVL) 
ar PVN 

     

     

     

Kopā:     

 
Garantēju saistību precīzu izpildi iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā. 

 
Pretendenta pilnvarotā persona: 
     

(vārds, uzvārds)  (amats)  (paraksts) 
_______, 2011.gada ___.________________ 
    (vieta)                                            (datums) 
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3.pielikums 

 
Adamovas speciālās internātpamatskolas 

iepirkumu komisijai 

 
APLIECINĀJUMS 
Publisko iepirkumu likuma 
81.panta piektajā daļā  
paredzētajā kārtībā. 

Apliecinu, ka attiecībā uz _______________________________________________, 
                                                                                          (pretendenta nosaukums) 
 reģistrācijas Nr.____________________, nepastāv šādi nosacījumi: 
 

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma 
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

2) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), 
ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.    

 
 
 

 
__________________  ___________________  _______________ 
                       (amats)                                                             (paraksts)                                         (paraksta atšifrējums) 
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4.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS* 
iepirkum ā „Pārtikas produktu un dz ērienu piegāde Adamovas 

speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību gadā” 
 (identifikācijas Nr. ASI 2011/3) 

 
 
 
 ____________________________________________________________________ 
                                          (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds) 

*Sastādot Finanšu piedāvājumu, pretendents aizpilda:  
1) 6.aili, norādot cenu Latvijas valsts latos par vienu vienību mērvienībai, kas uzrādīta  

4.ailē, bez pievienotā vērt ības nodokļa (PVN). Cenā jāiekļauj paredzamās piegādes 
izmaksas un izmaksas par taru, kura netiks atdota atpakaļ Piegādātājam. (Piemēram: 
plastmasas kastes tiks atdotas atpakaļ Piegādātājam un izmaksas nav jāiekļauj cenā, 
savukārt, kartona kastes, dažāda materiāla maisi, stikla tara u.c. netiks atdoti atpakaļ 
pārdevējam); 

2) 7.aili, norādot summu Latvijas valsts latos, ko piedāvā par 5.ailē norādīto daudzumu bez 
pievienotās vērt ības nodokļa (PVN); 

3) 8.aili, norādot summu Latvijas valsts latos, ko piedāvā par 5.ailē norādīto daudzumu ar 
pievienotās vērt ības nodokli (PVN). 

Nr. 
p.k. 

 NOSAUKUMS IZVIRZAM ĀS  PRASĪBAS Mērv. 
Aptuve-

nais 
daudzums 

Cena par 
vienību 

(bez 
PVN) 

Summa par  
5.ailē norādīto 

daudzumu 
  (bez PVN) 

 
Summa  
par 5.ailē 
norādīto 

daudzumu  
(ar PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
I daļa – Gaļa un gaļas produkti (15130000-8)   
5. Cūkgaļa 

 

Svaiga,   I šķira.  kg 1000    

6. Cūkgaļas 
karbonāde 

Svaiga, safasēta atbilstoši drošības 
un higiēnas prasībām 

kg 140    

7. Cūkgaļas kotlešu 
gaļa 

 Svaiga, 70% liesa gaļa,  
30% treknums, 1,0 - 10,0 kg  
vakuuma iepakojumā 

kg 1000    

8. Aknas Fasētas atbilstoši drošības un 
higiēnas prasībām 

kg 220    

 t.sk. cūkas Saldētas, 1,0 – 25,0 kg iepak.* kg 60    
 t.sk. liellopu Saldētas, 1,0 – 25,0 kg iepak.* kg 160    

II da ļa – Desu un gaļas izstrādājumi (15131100-6) 

1. Desa vārīta (doktora) Dabīgā apvalkā * kg 320    
2. Cīsiņi (bērnu),sardeles Dabīgā apvalkā * kg 640    
3. Mednieku desiņas Dabīgā pavalkā * kg 60    
4. Kūpināta gaļas 

rulete 

Fasēta atbilstoši drošības un higiēnas 
prasībām 

kg 40    

III da ļa – Vistas gaļa (15131500-0) 
1. Vista šķiņķis Mazie, bez mugurkaula un stilba 

daļas, saldēti, 10,0 – 15, kg kastēs* 
kg 540    

 



Iepirkuma “Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas 
vajadzībām 2011./2012. mācību gadā” (identifikācijas Nr. ASI 2011/3) nolikums  
 

16 
 

IV daļa – Gaļas pusfabrikāti (15131700-2) 
1. Pelmeņi Sveramie, iepakojums 5 kg, 

atbilstoši  drošības un higiēnas 
prasībām 

   kg 160    

 
V daļa – Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis  (15200000-0)  
 
1. Siļķes  Mazsālītas, tīrītas, bez  galvas,  

15-17cm , spaiņos no 2,5 – 6 kg*  
kg 120    

2. Saldētas zivis Svaigi saldētas zivju filejas, kastēs 
10kg, vak. iepak. 

kg 120    

2.1.  t.sk. heks Svaigi saldētas zivju filejas, kastēs 
10kg, vak. iepak. 

kg     

3. Zivju nūjiņas Saldētas, 5kg  
 vak. iepak.  

kg 240    

4. Zivju konservi  Eļļā, 250 g konservu bundžās  gab 280    
VI daļa – Kartupeļi (03212100-1) 
1. Kartupeļi  Pārtikas, Ø 6-10cm*, sveramie kg 1200    
VII da ļa – Svaigi dārzeņi (15300000-1) 
1. Tomāti Svaigi, pārtikas kg 250    
2. Gurķi Svaigi, pārtikas kg 430    
3. Paprika Svaigi, pārtikas Ø 7-10 cm* kg 20    
 
VIII da ļa – Dārzeņi  (03221000-6) 
 
1. Kāposti svaigi Pārtikas kg 1600    
2. Burkāni svaigi Pārtikas kg 800    
3. Bietes Galda, svaigas, pārtikas kg 500    
4. Sīpoli Pārtikas kg 410    
5. Ķiploki Svaigi, pārtikas kg 25    
IX daļa – Pārstr ādāti pākšaugi (15331150-3) 
1. Pupiņas Kaltētas, sausas, 0,950 –1,0 kg 

iepakojums * 
kg 53    

2. Zirņi šķeltie Kaltēti, sausie, iepakojums 1,0  kg* kg 70    
3. Zirņi pelēkie Kaltēti, sausie, iepakojums 1,0  kg* kg 20    
X daļa – Ilglaicīgai uzglabāšanai apstrādāti un konservēti dārzeņi (15331400-1)  
1. Gurķi konservēti Marinēti, 10 l  stikla burkās* gab. 30    
2. Zaļie zirnīši Konservēti, 0,7 l  stiklā burkās* gab. 370    
3. Kukurūza Konservēta, 0,340 l metāla bundžās* gab. 40    
4. Tomātu mērce Saldā, 0,530 kg iepakojumā* gab. 440    
5. Tomātu kečups Saldais, 1 l iepakojumā gab. 30    
6. Bietes  Konservētas, 0,5 l stikla burkās* gab. 40    
XI daļa – Svaigi augļi  (15300000-1) 
1. Banāni Svaigi, pārtikas* kg 90    
2. Citrusaugļi  Apelsīni  pārtikas ,mandarīni 

pārtikas 
kg 170    

3. Citroni Pārtikas, Ø 5 – 7 cm * kg 50    
4. Āboli Pārtikas Ø8-10 cm* kg 1600    
5. Bumbieri Pārtikas, Ø8-12 cm* kg 100    
6. Arbūzi Pārtikas, Ø30-40  cm* kg 150    
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XII da ļa – Augļu un dārzeņu sulas (15320000-7) 
1. Sulas  Safasētas atbilstoši drošības un 

higiēnas prasībām 
l 1600    

 t.sk. ābolu  ( 3 l stikla burkās) l     
 t.sk. ābolu- ķiršu  l     

XIII da ļa – Pārstr ādāti augļi  (15332000-4) 
1. Žāvētas aprikozes 10 –12,5 kg fasējumā* kg 7    
2. Žāvētas plūmes 10-12,5 kg fasējumā* kg 15    
3. Rozīnes  Bez kauliņiem, 1-12,5 kg fasējumā* kg 18    
XIV da ļa – Ievār ījumi un biezeņi (15332200-6) 
1. Augļu, ogu džemi 

dažādi 
Spaiņos 10-12 litri kg 384    

XV daļa – Dzīvnieku vai augu eļļas un tauki (15400000-2) 
1. Eļļa augu  

Pārtikas, 1,0 l pudelēs* 
l 345    

2. Margarīns  kg 65    
 
XVI da ļa – Piena produkti (15500000-3) 

 
1. Piens 3,5% tauku saturs, sveramais l 5650    
2. Skābs krējums 20% tauku saturs,  sveramais*  kg 468    
3. Kefīrs 2,0% tauku saturs, sveramais* l 60    
4. Biezpiens 9% tauku saturs, sveramais * kg 190    
5. Jogurts 2,5% tauku saturs, saldais, ar 

dažādām augļu piedevām, sveramais 
kg 360    

6. Biezpiena sieriņš 
bērnu 

Saldais, 0,045 kg fasējumā     gab. 770 
 

   

7. Sviests A/l, saldkrējuma, fasējums 1,0 kg   kg 1000    
8. Saldējums Krējuma, a/l, 0,1 kg fasējumā gab. 300    
XVII da ļa – Siera produkti (15540000-5) 
1. Siers Čedars 50 % tauku saturs, iepakojumā * kg 80    
XVIII da ļa – Graudu maluma produkti (15600000-4) 
1. Griķi Pārtikas, fasēti 1,0 kg  vak. iepak. kg 115    
2. Manna A/l, 1,0 kg vak. Fasējums * kg 144    
3. Auzu pārslas A/l, 0,5 kg vak.iepakojums* kg 98    
4. Grūbas A/l, 1,0 kg fasējums kg 15    
5. Putraimi miežu A/l, 1,0 kg vak. iepak.* kg 65    
6. Rīsi A/l, 0,1 kg vak. iepak.* kg 320    
7. Makaroni A/l, fasēti maisos 5 –10 kg* kg 575    
8. Kukurūzas pārslas Kellogs  kg 70    

XIX da ļa – Milti (15612100-2) 
1. Milti Kviešu, A/l,  2,0 kg  pakās * kg 500    
XX daļa – Maize (15612500-6) 
1. Maize kviešu A/l,  polietilēna iepakojumā kg 3800    
2. Formas maize A/l,  polietilēna iepakojumā, 

sastāvs: kviešu, rudzu milti 
kg 1700    
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XXI da ļa – Maizes izstrādājumi (15811000-6) 
 

1. Kūkas Svars 0,05- 0,06  kg*  gab. 2160    
XXII da ļa – Mīklas izstrādājumi (15812000-3) 
1. Cepumi Cukurotie cepumi, sveramie, 

kastēs  5 kg * 
kg 216    

2. Vafeles Ar dažādiem pildījumiem,  
kastēs 2,5-3,0 kg 

kg 140    

3. Prjaņiki A/l  4,0 kg iepakojumā kg 140    
  
XXIII da ļa – Olas (03142500-3) 
1. Vistu olas  A kat., L, 360 gab. kastēs gab. 12000    
XXIV da ļa – Cukurs (15831000-2) 
1. Cukurs Fasēts 1kg  pakās  kg 2800    
XXV daļa – Kafija, tēja un saistītie produkti (15860000-4) 
1. Tēja  pac. 1500    
 t.sk. tēja melnā Ceilonas 100 %, 

0,100 kg paciņās 
pac. 1500    

2. Kafija (dažāda)  gab 280    
 t.sk. kafijas 

dzēriens 
Inka , stikla bundžiņās gab     

3. Kakao Pulveris, 0,1 kg iepak.* kg 5    
XXVI da ļa – Piedevas ēdieniem (15870000-7) 
12) Melnie pipari 0,015 kg  iepakojumā* kg 1,2    
13) Sāls  20,0 – 25,0 kg maisos* kg 200    
14) Vanilīna cukurs 0,010 – 0,020kg iepak.* gab 40    
15) Citronskābe 0,10-0,5 kg iepak.* kg 2    
16) Raugs 0,1 kg paciņās * kg 10    
17) Dzeramā soda 0,5 kg iepak.* kg 2    
18) Kartupeļu ciete 0,4 kg iepak.* kg 3    
19) Majonēze 40% Spaiņos 1 kg,5 kg* kg 180    
20) Želatīns Paciņās  0,02 kg* kg 1    
21) Rīvmaize Paciņās  0,5-1,0 kg kg 4    
22) Garšvielu 

maisījums Vegeta 
Paciņās  0,5-1,0 kg kg 35    

XXVII da ļa – Konfektes (15842200-4) 
2)  Konfektes Šokolādes, dažāda 

pildījuma, kastēs 2 kg –
8 kg* 

kg 150    

XXVIII da ļa – Medus (03142100-9) 
1) Medus Stikla burciņās – 0,5 l kg 80    
 

Pārtikas produkti tiks piegādāti no  ________________ līdz ___________________. 

Pretendenta pilnvarotā persona: 
     

(vārds, uzvārds)  (amats)  (paraksts) 
 
Datums 
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5.pielikums 

 
 

PRODUKTU PIEGĀDES GRAFIKS 
 

_______________________________________________________________ 
(piegādātāja nosaukums, adrese ) 

 
 

 Produktu nosaukums * Piegādes biežums** Piegādes laiks 
   
 
* uzskaita pamatproduktus, atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām daļām; 

** norāda iespējamo optimālo piegādes biežumu, kuru var precizēt piegādes procesā 
pēc Adamovas speciālās internātpamatskolas iniciatīvas.  
 
     Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā 
<pretendenta nosaukums> garantē piegādāt Adamovas speciālajai 
internātpamatskolai visus nepieciešamos produktus labā kvalitātē, 
tehniskajā specifikācijā noteiktajā sortimentā, vajadzīgajā daudzumā, ar 
Adamovas speciālo internātpamatskolu saskaņotajā laikā par piedāvājumā 
norādītajām cenām. 
 
 
 
Pretendenta pilnvarotā persona 
     

(vārds, uzvārds)  (amats)  (paraksts) 
 

Datums 
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PROJEKTS 

Preču piegādes 
LĪGUMS 

Adamova, Rēzeknes novads                                      2011. gada ___. ______________ 

Adamovas speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000048186, direktora 
Jāņa Puriņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta Pasūtītājs, no 
vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums vai vārds un uzvārds>, reģistrācijas Nr. 
<reģistrācijas numurs> (vai personas kods – fiziskām personām), <juridiskās 
personas pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas uz <dokumenta nosaukums, 
kurā noteiktas pārstāvības tiesības> pamata, turpmāk saukts Piegādātājs, no otras 
puses, abi kopā turpmāk saukti arī Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Pārtikas 
produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 
2011./2012.mācību gadā” (identifikācijas Nr. ASI 2011/2) rezultātiem, noslēdz šo 
līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.  Piegādātājs piegādā un pārdod, bet Pasūtītājs pieņem un pērk Adamovas 
speciālās internātpamatskolas vajadzībām pārtikas produktus un/ vai dzērienus, 
turpmāk tekstā – Preces, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, kas ir šī 
Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
1.2. Piegādātājs piegādā Preces atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. 
1.3.  Preču sortiments, kvalitāte, daudzums un cena par vienību, kurā iekļautas taras 
un piegādes izmaksas, ir norādīti šim Līgumam pievienotajā piedāvājumā, kas ir tā 
neatņemama sastāvdaļa. 
1.4. Atkarībā no bērnu skaita Adamovas speciālajā internātpamatskolā šī līguma 
darbības laikā Preču sortiments un daudzums var tikt precizēts. 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMI ŅŠ UN VIETA 
2.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 
2.2. Preču piegāde tiek veikta 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas 
brīža. 
2.3. Nepieciešamības gadījumā Puses var vienoties par Līguma darbības termiņa 
pagarināšanu, izdarot attiecīgus grozījumus.. 

     2.4. Preču piegādes vieta ir Adamovas speciālā internātpamatskola – Adamova, 
Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647. 
2.5. Preces Pasūtītājam  tiek piegādātas uz šī Līguma 2.4.punktā norādīto adresi bez 
maksas, saskaņā ar  piegādes grafiku. 

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1. Preču cena tiek noteikta atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā norādītajai katra veida 
Preces cenai par vienu vienību. 
3.2. Kopējā Līguma cena sastāda Ls ___________ (<summa vārdiem>), tajā skaitā 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN 22%) summa – Ls _________, Līguma cena bez 
PVN – Ls ____________________ (<summa vārdiem>).  
3.3. Šī Līguma darbības laikā Preču cenu paaugstinājums nevar būt lielāks par 6% 
(sešiem procentiem) no piedāvātām cenām. Pusēm savstarpēji vienojoties, cenu 
izmaiņas ar pamatojumu tiek noformētas rakstiski, sastādot Vienošanās protokolu, 
kurš tiek pievienots šim Līgumam kā pielikums, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 



Iepirkuma “Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas 
vajadzībām 2011./2012. mācību gadā” (identifikācijas Nr. ASI 2011/3) nolikums  
 

21 
 

3.4. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Preču pavadzīmes – rēķinus 30 (trīsdesmit) dienu 
laikā pēc Preču saņemšanas, pārskaitot piegādāto Preču vērtību uz Piegādātāja 
norādīto kontu bankā. 
3.5. Ja samaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta šī līguma 3.4.punktā noteiktajā 
termiņā, Piegādātājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā 
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. 
3.6. Visi norēķini starp Pusēm tiek veikti Latvijas valsts latos. 
3.7. Visus šajā līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu, 
izmantojot Pušu bankas kontus. 

     3.8. Par piegādātām Precēm Piegādātājs izraksta un izsniedz Pasūtītājam Preču 
pavadzīmi - rēķinu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. 
3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē - rēķinā, 
Piegādātājs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos 
rekvizītus un datus . 
3.10. Līguma 3.9.punkta prasību neievērošanas gadījumā, kā arī gadījumā, kad 
Piegādātāja izsniegtajos Preču pavadzīmes – rēķinos norādītās Preces neatbilst 
Pasūtītāja vajadzībām un  Piegādātāja piedāvājumā norādītām Precēm, Pasūtītājs ir 
tiesīgs neapmaksāt Preču pavadzīmes – rēķinus līdz iepriekš minēto prasību izpildei 
un neatbilstības novēršanai. 
3.11. Preces skaitās pieņemtas pēc piegādātā daudzuma un kvalitātes, ja Pasūtītājs     
30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču saņemšanas brīža nav iesniedzis Piegādātājam 
pretenziju.  
3.12. Pēc līguma izpildes, kā arī gadījumā, ja līgums tiek lauzts pirms šī līguma 
2.2.punktā norādītā termiņa, Piegādātājam, ne vēlāk kā viena mēneša laikā, jāsastāda 
un jāiesniedz Pasūtītājam savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts. 
3.13. Pasūtītājam ir tiesības viena mēneša laikā no akta saņemšanas par savstarpējo 
norēķinu salīdzināšanu iesniegt Piegādātājam savus iebildumus par norēķinu 
pareizību. Saņemot iebildumus, Piegādātājs nezaudē tiesības uz samaksu, kas viņam 
pienākas, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 
3.14. Ja Pasūtītājs viena mēneša laikā nav iesniedzis Piegādātājam iebildumus par 
saņemto savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, šis akts atzīstams par 
neapstrīdamu. 

4. PREČU KVALIT ĀTE UN PIEGĀDES APJOMS 
4.1. Piegādātājs apņemas veikt tādu Preču piegādi, kuru kvalitāte atbilst šādiem 
normatīvajiem aktiem: 
4.1.1. Pārtikas aprites uzraudzības likumam;  
4.1.2. Preču un pakalpojumu drošuma likumam;  
4.1.3. Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr. 964 „Pārtikas 
preču marķēšanas noteikumi”; 
4.1.4. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.146 „Obligātās 
nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas 
pārtikas piedevas” ; 
4.1.5. Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.613 „Svaigu augļu un 
dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu 
atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība”; 
4.1.6. Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumiem Nr. 521 
„Klasifik ācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem, saliktiem piena 
produktiem un piena produktu izstrādājumiem”. 
4.2. Piegādātājs Preces piegādā, pamatojoties uz Pasūtītāja pasūtījumu – 
pieprasījumu, atsevišķās partijās. 
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4.3. Izdevumus par Preču piegādi sedz Piegādātājs.  
4.4.  Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Preču atbilstības novērtēšanu obligātajās 
sfērās (cilvēka dzīvības, veselības, kā arī vides aizsardzības), kas pakļautas valdības 
noteiktajai obligātajai novērtēšanai. 

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 
5.1.Pasūtītājam ir  pienākumi: 
5.1.1. ievērot šī Līguma nosacījumus; 
5.1.2. informēt Piegādātāju par Preču kvalitātes neatbilstību līguma nosacījumiem 5 
(piecu) darbdienu laikā no neatbilstības  konstatēšanas brīža, bet ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas;  
5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kvalitātes kontroli piegādātajām Precēm, pieaicinot 
speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt ar Preču piegādi saistītos dokumentus 
vai to kopijas. 
5.3. Piegādātājam ir pienākumi: 
5.3.1. veikt Preču piegādi atbilstoši šī līguma nosacījumiem; 
5.3.2. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par izmaiņām Preču piegādē un 
pamatot izmaiņu nepieciešamību; 
5.3.3.  nodrošināt iespēju Pasūtītāja pilnvarotām personām iepazīties ar 
dokumentiem, kas apliecina Preču izcelsmi un kvalitāti. 

6. PUŠU ATBILDĪBA  
6.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos un šajā līguma noteiktajā kārtībā. 

       6.2. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā nepiegādāto Preču 
vērtības par katru nokavēto dienu.  
6.3. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs pēc pirmā Piegādātāja 
pieprasījuma maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) 
apmērā no nokavētā maksājuma summas.  
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma. 
6.5. Piegādātājs apzinās, ka līguma saistību neizpildes vai līguma saistību pārkāpšanas 
gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu .  

       6.6. Šī līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši iepirkuma „Pārtikas produktu un 
dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamaskolas vajadzībām 2011.-
2012.mācību gadā” (identifikācijas Nr. ASI 2011/2) Piegādātāja piedāvājumā minētie 
noteikumi un to nepildīšana var būt par pamatu šī līguma pirmstermiņa laušanai. 
6.7. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7. LĪGUMA GROZ ĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA  
       7.1. Pusēm savstarpēji vienojoties, līgumu var papildināt vai grozīt tikai šajā līgumā 

paredzētajos gadījumos. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar Vienošanās 
protokolu, kurš pievienojams līgumam kā pielikums, kas kļūst par šī līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 
7.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

       7.3. Gadījumā, ja Piegādātājs pārkāpj šī līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs 
vienpusēji atcelt šo līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam 
līguma saistību nepildīšanas rezultātā no Piegādātāja puses.  
7.4. Par šī līguma atcelšanu Pasūtītājs rakstiski brīdina Piegādātāju, norādot pieļautos 
līguma nosacījumu pārkāpumus un aprēķinot ar to nodarīto zaudējumu summu.  
7.5. Ja Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas novērš pieļauto 
pārkāpumu un atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, līgums paliek spēkā.  
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7.6. Šim līgumam pievienotajā Piegādātāja piedāvājumā noteikto cenu nepamatotas 
izmaiņas, kas pārsniedz šī līguma 3.3.punktā noteikto cenu paaugstināšanas robežu, ir 
pamats līguma atcelšanai vienpusējā kārtā pēc Pasūtītāja iniciatīvas.  

       7.7. Šī līguma 7.5.punktā paredzēto pārkāpumu novēršanas iespēju Piegādātājs ir 
tiesīgs izmantot tikai vienu reizi visā līguma darbības laikā.  
7.8. Līguma laušanas gadījumā, galīgais norēķins starp Pusēm tiek veikts atbilstoši 
faktiski saņemto Preču daudzumam un sortimentam, saskaņā ar Preču pavadzīmēm – 
rēķiniem, kā arī atlīdzinot nodarītos zaudējumus.  

8. NEPĀRVARAMA VARA  
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu 
izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, 
dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai 
pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Puses nevarēja paredzēt šī 
līguma noslēgšanas brīdī. 
8.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentās 
institūcijas izziņu, nekavējoties informējot otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanos un 
veicot visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu zaudējumu veidošanos. 

9. STRĪDU IZSKAT ĪŠANAS KĀRTĪBA 
9.1. Visus strīdus, kuri var rasties šī līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēji 
vienojoties. Vienošanās tiek noformēta rakstiski kā pielikums līgumam un kļūst par šī 
līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
9.2. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesā Latvijas 
Republikas  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
9.3. Parakstot šo līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šī līguma saturu un 
līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams. 
9.4. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 
juridisku spēku. Katra no Pusēm saņem vienu līguma eksemplāru. 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
Pasūtītājs: 
Adamovas speciālā  
internātpamatskola 
reģ.Nr.90000048186,      

 Piegādātājs:  
<juridiskās personas nosaukums vai fiziskās 
personas               
 vārds un uzvārds> 
<juridiskās personas reģistrācijas numurs vai 
personas kods fiziskai personai>     
 

Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes 
novads, LV-4647                                                  

 adrese: <adrese>  
 

banka: <bankas nosaukums>                                     
kods: <bankas kods>                                                 
konts: <konta numurs>                                                                                    

 banka: <bankas nosaukums>                                     
kods: <bankas kods>                                                 
konts: <konta numurs>            

   
  
 
______________________________ 
J.Puriņš                                                          
 

  
 
___________________________________ 
<paraksta atšifrējums> 
 

z.v.  z.v. 
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