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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: 

 KLT 2015/ 11 

1.2. Pasūtītājs: 

„Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” 

Adrese: Valteru ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

Reģ. Nr. 90000032081 

Tālruņa Nr.: 631 22502; 631 26404 

Faksa Nr.: 631 22502 

e-pasta adrese: kandtehn@tukums.parks.lv 

Interneta vietne: www.kandavastehnikums.lv 

1.3. Iepirkuma priekšmets: 

CPV kods: 15800000-6 (dažādi pārtikas produkti) 
 

1.4. Līguma izpildes vieta: 

„Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība”, Cīrava, Cīravas 
pagasts, Aizputes novads, LV-3453 

1.5. Līguma izpildes laiks: 

 10 mēneši ( 2016. mācību gads). 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 30.decembrim, plkst. 9.00,Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, 
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā 
norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā 
termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.  

1.6.2. Piedāvājumi tiks atvērti Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, Valteru ielā 6, Kandavā, 
direktores kabinetā 1.6.1.punktā minētajā laikā. 

 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) 
dienas, skaitot no nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.6.1. punktā noteiktās piedāvājumu 
atvēršanas dienas.  

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā termiņā, 
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. 

Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo 
pasūtītājam.  



3 
 

1.8. Piedāvājuma noformēšana 

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams kā vienots dokuments, kas sastāv no viena oriģināla un vienas 
kopijas, uz kurām jānorāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA” un kas ievietoti kopējā aizlīmētā 
un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 
 pretendenta nosaukums, adrese un kontaktpersona; 

atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Pārtikas produktu iegāde”  ID. Nr. KLT 2015/11. Neatvērt 
līdz 2015.gada 30.decembrim, plkst. 9.00. 
 
1.8.2. Piedāvājums sastāv no: 

 pretendenta atlases dokumentiem , ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; 
 tehniskā piedāvājuma; 
 finanšu piedāvājuma.  
 

1.8.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

1.8.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.8.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai 
personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo 
personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

 
1.8.6.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tad iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu,  

kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 
pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu (“KOPIJA PAREIZA”), ja viss piedāvājums vai 
pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  

 
1.8.7. Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šī nolikuma prasībām, kā arī atbilstoši 

Ministru kabineta 15.10.2010. noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”, latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un 
apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu. Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un to 
numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar 
piedāvājumu parakstīt pilnvarotās personas parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu. 
Piedāvājums jāievieto nolikuma 1.8.1. punktā minētajā aploksnē.  

 
1.8.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja 

īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem 

1.9. Cita informācija 

1.9.1. Ieinteresēto personu sanāksme nav paredzēta. 

1.9.2. Ja iepirkuma nolikumā tiek izdarītas izmaiņas, tās tiek publicētasKandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma: www.kandavastehnikums.lvmājas lapās internetā un 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā : www.iub.gov.lv.  

1.9.3.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus Nolikuma noteikumus.  
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2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir dažādi pārtikas produkti.  

Tehniskā specifikācija (2. pielikums).   

2.1.2. CPV kods: 15800000-6 (dažādi pārtikas produkti) 

2.1.3. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu.  

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.1.5. Iepirkums sastāv no 6 daļām :  

1. daļa. Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti. 

2. daļa. Saldētie produkti. 

3. daļa. Piens un piena produkti. 

4. daļa. Maize. 

5.daļa. Dārzeņi. Garšaugi un augļi, ogas. 

6.daļa. Bakalejas, garšvielas, konservi, ievārījumi, žāvēti augļi un ogas, konfektes, cepumi, 
sulas, dzērieni. 

 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu (6 daļām), vai par kādu daļu 
atsevišķi. 

3. Prasības pretendentiem 
 
3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
 
3.1.1. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā 
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 
 
3.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta,  
ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas katrā no valstīm 
pārsniedz 150 euro. 
 
3.2. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistra vai līdzvērtīgas 
uzņēmējdarbības/ komercdarbības reģistrējošā iestādē) Latvijas Republikā vai ārvalstīs, ja 
attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. 
 

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai 
persona, kurai ir tiesības pārstāvniecībai . (1. pielikums). 
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4.1.2. Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību / komercdarbību 
reģistrējošas iestādes) vai ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 
 
 

4.1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta Reģistrācijas un /vai Atzīšanas apliecības 
apliecināta kopija un/vai citas kompetentas valsts iestādes izsniegta atļauja ar tiesībām 
realizēt iepirkuma priekšmeta pārtikas produktus. 
 

4.1.4. Pretendenta apraksts, kurā ir sniegta informācija par būtiskākajām veiktajām pārtikas 
produktu piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot summas, laiku(gadu un 
mēnesi), saņēmēju un kontaktpersonu. 
 

4.1.5. Jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par pretendenta veiktajām pārtikas 
produktu piegādēm, ne vairāk kā 3 (trīs) pēdējos gados. Atsauksmē norādot līguma summu, 
veiktā darba apjomu, darba veikšanas termiņu. Ja pretendents piedāvā preces vairākās 
iepirkuma daļās- atsauksmēm jābūt par katras piedāvātās iepirkuma daļas precēm. 
 

4.1.6. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkumu 
komisija pārbauda informāciju par 3.1.1. punktā minētajiem faktiem- no Uzņēmuma 
reģistra un par 3.1.2. punktā minēto faktu- no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 
pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 
pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu. 
 
 

4.1.7. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai patstāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai 
tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to 
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.. Termiņu 
izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbadienām pēc pieprasījuma 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 
minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

4.2. Tehniskais piedāvājums 

4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām 
prasībām. 
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4.3. Finanšu piedāvājums  

4.3.1.   Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma 
formai (3. pielikums). 

4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks piegādātas Tehniskajām 
specifikācijām atbilstošas preces visā līguma darbības periodā, kā arī vienas vienības cenu.  

4.3.3. Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, 
dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, montāžas, amortizācijas un citām 
izmaksām, kas saistītas ar piegādes nodrošināšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 
prasībām. 

4.3.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi 
norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 
 
5.1. Piedāvājuma izvēles kritēriji: 
 

5.1.1.   Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma 
prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

 
   5.1.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
 
 
 

6. Iepirkuma līgums 
 
6.1. Līguma projekts pievienots iepirkuma nolikumam (4. pielikums) un ir tā neatņemama 

sastāvdaļa. Iepirkuma līgums tiks precizēts, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju  
(2. pielikums) un iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu. 

 
6.2. Iepirkuma līgums nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Pretendentu. Tas tiek 

sastādīts atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām. 
 

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Iepirkumu komisijas tiesības 

 7.1.1. 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, licences un dokumentus, kas 
iesniegti komisijai. 

 7.1.2.  Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

 7.1.3.  Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

7.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 
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7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi 

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par Nolikumu. 

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 
citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 
par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības 

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

8.1.3. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, ka 
ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  

8.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

8.2. Pretendenta pienākumi 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju.  

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai. 

 8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

 

 

Pielikumi: 

1.pielikums Pieteikums iepirkumam. 

2.pielikums Tehniskās specifikācijas. 

3.pielikums Pretendenta finanšu piedāvājums. 

4.pielikums Līguma projekts. 
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1. pielikums 

 

PIETEIKUMS  

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantam  

„Pārtikas produktu piegāde”  
ID. Nr.KLT 2015/11 

 

1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: 

2. Adrese: 

3. Kontaktpersona : 

4. Tālrunis : 

5. Fakss: 

6. E-pasts: 

7. Reģistrācijas vieta: 

8. Reģistrācijas gads 

9. Finanšu rekvizīti: 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

 

Vadītājs vai pilnvarotā persona ________________________________ 

     (Vārds, uzvārds, amats, zīmogs)
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2.pielikums 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

ID. Nr. KLT 2015/11 

Pretendenta nosaukums: ___________________________________________ 

Reģistrācijas numurs: _____________________________________________ 

Juridiskā adrese: _______________________________________________________ 

Iepirkuma I daļa – svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu, desu pārdošana un piegāde  

Piegādes apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Produkta nosaukums un kvalitātes 
prasības 

Mērv. Orientējošais 
daudzums 

gadā 

Piegādes 
biežums 

Iepakojums 

1. Svaiga gaļa (uzglabāšanas  temperatūra  
grādos  pēc Celsija: no 0 līdz +4, realizācijas 
termiņš 3dienas).Svaiga, kautķermenis, atbilst 
sanitārajām un higiēnas normām. 

  2 x nedēļā: 
pirmdiena,  
ceturtdiena 

7:30 – 14:00 

 

1.1 Cūkgaļa 
1.1.1. Cūkgaļa -svaigs kautķermenis kg 1250  pārtikas kastē 
1.1.2. Cūkgaļas ragū kauli (svaigi) kg 60   
1.1.3. Cūkgaļas karbonāde – muguras un jostas  

daļa, bez cīpslām, bez ādas, zemādas  
tauku kārta ne vairāk par 10 mm 

kg 175   

1.1.4. Cūkgaļas pavēdere kg 88   
1.1.5. Malta gaļa (cūku, liellopu) kg 15   
1.1.6. Svaigas aknas (cūku, liellopu) kg 80   
1.1.7. Kakla karbonāde kg 55   
1.1.8. Kotlešu gaļas gabaliņi( nemalta) kg 341   
1.1.9. Cūkgaļas krūtiņa svaiga kg 2   

1.1.10. Cūkgaļas ribiņas svaigas kg 2,5   
1.1.11. Cūkgaļas šķiņķis kg 7   
1.1.12. Svaigas nieres (cūku, liellopu) kg 1   
1.1.13. Svaigas plaušas (cūku, liellopu) kg 1   
1.1.14. Svaigas mēles (cūku, liellopu) kg 3   
1.1.15. Cūkgaļas fileja ( svaiga) kg 6   

1.2. Kūpināta cūkgaļa 
1.2.1. Kūpināta cūku krūtiņa kg 9   
1.2.2. Kūpināts šķiņķis(bez E vielām) kg 135  vakumā 
1.2.3. Kūpinātas ribiņas vai kauliņi kg 41   
1.2.4. Kūpināta karbonāde kg 2,2   
1.2.5. Kūpināti cūku vaidziņi kg 33   
1.2.6. Pīrāgu gaļa kg 1,3   

2. Desas, gaļas izstrādājumi 
(uzglabāšanas  temperatūra  grādos  pēc 
Celsija: no +2 līdz +6, realizācijas  termiņš 
8 dienas) 

  2 x nedēļā: 
pirmdiena,  
ceturtdiena 

7:30 – 14:00 

 

2.1. Pusžāvēta desa kg 115  vakumā 
2.2. Desa vārīta (bez E vielām) kg 160   
2.3. Cīsiņi kg 100   
2.4. Aknu pastēte  kg 1   
2.5. Aknu desa kg 1   
2.6. Sardeles (bez E vielām) kg 90  vakumā 
2.7. Krakovas a/l pusžāvēta desa kg 40  vakumā 
2.8. Liellopa fileja – mīkstums kg 14  vakumā 
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Iepirkuma II daļa – Saldētie produkti pārdošana un piegāde 

Piegādes apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Produkta nosaukums un kvalitātes 
prasības 

Mērv. Orientējošais 
daudzums 

gadā 

Piegādes 
biežums 

Iepakojums 

2. Zivis  
(uzglabāšanas  temperatūra  grādos  pēc  
Celsija: no  -18 līdz 0, realizācijas termiņš  
6 mēneši) 

  2x mēnesī pēc  
pieprasījuma  
7:30 – 14:00 

 

2.1. Saldētas zivju filejas – ”baltās” zivis kg 90  3,0 – 10,0 kg  
kastēs 

2.2. Zivs fileja siera mērcē kg 70  5 kg fasējumā 
2.3. Laša fileja ( svaiga) kg 1   
2.4. Sarkanie ikri kg 0,3  0.05 – 0.1 kg  
2.5. Siļķu filejas mar. Eļļā, marinādē kg 20  2 kg fasējumā 
2.6. Malta menca kg 30  1 kg fasējumā 
2.7. Saldēti vistu šķiņķīši kg 340   
2.8. Saldēta vistas fileja kg    
2.9. Svaigi saldēti dārzeņi maisījumā                kg 10  10,0 kg 

fasējumā 
2.10. Svaigi saldēti dārzeņi maisījumā                kg 10  2,0 - 2,5 kg 

fasējumā 
2.11. Tomātu mērce gb 30  5,0 kg 

fasējumā 
2.12. Majonēze  gb 10  5,0 kg 

fasējumā 
2.13. Saldēti zaļie zirnīši kg 4  1,0 - 2,0 kg 

fasējumā 
2.14. Saldētas ogas kg 3  1,0 kg 

fasējumā 
2.15. Limpo saldējums Iep. 2   
2.15. Klasika krejuma saldējums ar plūmju piedevu 

vafeles konusā 
Iep. 1   

2.17. Bravo vaniļas saldējums Iep. 1   
2.18. Krejuma saldējums ar aveņu glazūru Iep. 1   
2.19. Zemeņu tomātu saldējums Iep. 2   
2.20. Saldējums super sizebanana Iep. 4   
2.21. Vaniļaskrējuma saldējumsararbūzu sulu Iep. 2   
2.22. Saldējums ar krējuma garšu Iep. 4   
2.23. Saldējums tumšā brunete Iep. 3   
2.24. Banānu krējuma saldējumsšokolādesglazūrā + 

kraukšķi 
Iep. 4   

2.25. Saldējums ar saldo krējuma garšu vafeles 
konusā 

Iep. 2   

2.26. Laima citrona jogurta saldējums Iep. 4   
2.27. Bravo vaniļassaldējums Iep. 2   
2.28. Siļķe marinādē kg 2   
2.29. Sauso gaļas buljonu granulās gb 2  1,0 kg 

fasējumā 
2.30. Šokolāde lukss Iep. 2   
2.31. Spināti saldēti kg 6   
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Iepirkuma III daļa – Piena, sieru un piena produktu pārdošana un piegāde 

Piegādes apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Produkta nosaukums un kvalitātes 
prasības 

Mērv. Orientējošais 
daudzums 

gadā 

Piegādes 
biežums 

Iepakojums 

3. Piens, piena produkti  
(uzglabāšanas  temperatūra  grādos  pēc 
Celsija: +2 –  +6, realizācijas termiņš 3 -  5 
dienas) 

  2 x nedēļā: 
otrdiena,  

ceturtdiena 
7:30 – 14:00 

 

3.1. Piens, tauku saturs 2,5% l 780  vaļējs 
3.2. Kefīrs, tauku saturs 0,5% kg 300  1,0 kg 

tetra pakās 
3.3. Krējums saldais, tauku saturs 35% l 30  vaļējs 10 l 

spaiņos 
3.4. Krējums skābais, tauku saturs 25% kg 60  vaļējs 10 l 

spaiņos 
3.5. Biezpiens, tauku saturs 0,5% kg 12  vaļējs 10 l 

spaiņos 
3.6. Jogurti ar daţādām piedevām, tauku saturs  

no 2,0% 
kg 8  vaļējs 10 l 

spaiņos 

 

Iepirkuma IV daļa – maizes pārdošana un piegāde 

Piegādes apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Produkta nosaukums un kvalitātes 
prasības 

Mērv. Orientējošais 
daudzums 

gadā 

Piegādes 
biežums 

Iepakojums 

4. Maize  
(realizācijas  termiņš  līdz  2  dienām 
uzglabāšanas  temperatūra  grādos  pēc 
Celsija: no +2 līdz +8) 

  3 x nedēļā: 
pirmdiena,  
trešdiena,  
piektdiena 

7:00 - 14:00 

 

4.1. Rudzu maize no augstākā labuma  
miltiem, griezta šķēlēs. 

gb 300  safasēta plēvē 
700g. 

4.2. Saldskābā maize, griezta šķēlēs. gb 300  safasēta plēvē 
700g. 

4.3. Kviešu maize no augstākā labuma  
miltiem, griezta šķēlēs. 

gb 200  safasēta plēvē 
0,350-0,550 g. 

4.4. Sēklu maize (kviešu) gb 3  safasēta plēvē 
0,300 g. 

4.5. Rīvmaizes milti kg 30  0,2.kg 
fasējumā 

 



12 
 

Iepirkuma V daļa – Dārzeņu, garšaugu, augļu un ogu pārdošana un piegāde 

Piegādes apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Produkta nosaukums un kvalitātes 
prasības 

Mērv. Orientējošais 
daudzums 

gadā 

Piegādes 
biežums 

Iepakojums 

5. Dārzeņi, garšaugi  
(svaigi,  sulīgi  bez  bojājumiem,  labi 
nogatavoti,  ar  patīkamu  aromātu, 
realizācijas termiņš laiks 4 - 5 dienas) 

  2 x nedēļā: 
otrdiena,  

piektdiena 
9:00 - 14:00 

 

5.1.1. Galda bietes kg 200  10,0 kg 
fasējumā 

5.1.2. Sīpolloki svaigi kg 1  1,0 kg 
fasējumā 

5.1.3. Svaigi kāposti (ziemas) kg 400  25,0 kg 
fasējumā 

5.1.4. Svaigi kāposti (jaunie) kg 400  25,0 kg 
fasējumā 

5.1.5. Dilles svaigas kg 1  1,0 kg 
fasējumā 

5.1.6. Burkāni kg 350  10,0 kg 
fasējumā 

5.1.7. Sīpoli kg 270  10,0 kg 
fasējumā 

5.1.8. Sīpoli sarkanie kg 2   
5.1.9. Paprika kg 5  1,0 kg 

fasējumā 
5.1.10. Ķiploki kg 10  1,0 kg 

fasējumā 
5.1.11. Skābi kāposti kg 300  1,0 - 10,0 kg 

spainīšos 
5.1.12. Svaigi gurķi garie kg 200  dažāds 
5.1.13. Brokoļi svaigi kg 2  dažāds 
5.1.14. Tomāti kg 200  dažāds 
5.1.15. Ķīnas kāposts kg 100  dažāds 
5.1.16. Šampinjoni svaigi kg 40  0,4 kg 

fasējumā 
5.1.17. Kartupeļi kg 7000   
5.1.18. Ziedkāposti kg 23   
5.1.19. Redīsi baltie kg 15   
5.1.20. Lapu salāti kg 8   
5.1.21. Cukini kabači kg 4   
5.1.22. Pētersiļi kg 3   
5.1.23. Pipari asie kg 1   
5.1.24. Puravi kg 3   
5.1.25. Redīsi sarkanie kg 5   
5.1.26. Ingvera sakne kg 1   
5.1.27. Kāļi svaigi kg 5   
5.1.28. Kinza kg 0.3   
5.1.29. Kreses kg 0.5   
5.1.30. Rozmarīns kg 0.4   
5.1.31. Salāti rokola kg 0.25   
5.1.32. Selerija sakņu kg 2.3   
5.1.33. Seleriju kāti kg 4   
5.1.34. Spināti kg 0.57   
5.1.35. Timiāns kg 0.2   
5.1.36. Tomāti ķiršu kg 3   
5.1.37. Baziliks kg 0.1   
5.1.38. Citronzāle kg 0.07   
5.1.39. Sparģeļi svaigi kg 2   
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5.1.40 Baklažāni kg 8   
5.1.41 Puķkāposti kg 20   
5.2. Augļi un ogas  

(svaigi,  sulīgi  bez  bojājumiem,  labi  
nogatavoti,  ar  patīkamu  aromātu,  
realizācijas laiks 4 - 5 dienas) 

  2 x nedēļā: 
otrdiena,  

piektdiena 
9:00 - 14:00 

 

5.2.1. Avakado gb 20   
5.2.2. Melones dzeltenas kg 4   
5.2.3. Vīnogas kg 10   
5.2.4. Kivi kg 3   
5.2.5. Āboli kg 50   
5.2.6. Mandarīni kg 10   
5.2.7. Banāni kg 5   
5.2.8. Arbūzi kg 20   
5.2.9. Ķirbji kg 5   

5.2.10. Apelsīni kg 20   
5.2.11. Citroni kg 35   
5.2.12. Zemenes svaigas kg 4   
5.2.13. Bumbieri kg 1   
5.2.14. Vīnogas kg 4   
5.2.15. Nektarīni kg 1   
5.2.16. Ananāsi kg 1   
5.2.17. Citrons laims kg 1   
5.2.18. Dzērvenes svaigas kg 4   
5.2.19. Fizālis   kg 0.2   
5.2.20. Mango kg 0.3   
5.2.21. Pomello kg 1   
5.2.22. Granātāboli kg 4   
5.2.23. Greipfrūti kg 1.5   
5.2.24. Hurmas kg 1.4   
5.2.25. Karambolas kg 0.8   
5.2.26. Plūmes kg 5   

 

Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem: 

1)  produkts nedrīkst būt bojāts (iepuvis) vai mehāniski sabojāts; 
2)  produktam jābūt svaigam (nesavītušam) un tīram bez citas izcelsmes vielām (zemes utt.); 
3)  produktam jābūt bez kaitēkļiem vai to bojājumiem; 
4)  produktam jābūt izaugušam un gatavam. 
 
Iepirkuma VI daļa – Bakalejas, garšvielu, konservu, ievārījumu, žāvētu augļu un ogu,konfekšu, 

cepumu, sulu, dzērienu pārdošana un piegāde 

Piegādes apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Produkta nosaukums un kvalitātes 
prasības 

Mērv. Orientējošais 
daudzums 

gadā 

Piegādes 
biežums 

Iepakojums 

6. Bakaleja 
(uzglabāšanas  temperatūra  grādos  pēc 
Celsija:  no  +2  līdz  +8),  realizācijas 
termiņš no 2 nedēļām līdz ½ gadam) 

  1x nedēļā: 
ceturtdiena vai 

piektdiena 
9:00 - 15:00 

 

6.1.1. Raugs, slapjais  kg 120  100gr. 
6.1.2. Melnie pipari graudi kg 1.0   
6.1.3. Melnie pipari malti kg 3  1kg fasējumā 
6.1.4. Eļļa rapšu l 350  0,9 – 1,0 l  

tilpumā 
6.1.5. Eļļa olīvu l 3  0,75 – 1,0 l  

tilpumā 
6.1.6. Sinepes „Dižonas” stikla 

tara 
4  0,1-0,2 kg  

stikla tarā 
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6.1.7. Mārrutki stikla 
tara 

4  200 g stikla  
tarā 

6.1.8. Majonēze l 12  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.9. Kviešu milti augstākā labuma balti, sausi, 
birstoši 

kg 800  1,0 – 2,0 kg 
fasējumā 

6.1.10. Makaroni,  raţoti  no  augstākā  labuma  
kviešu miltiem 

kg 40  5,0 kg 
fasējumā 

6.1.11. Auzu pārslas pilngraudu sausas, birstošas kg 10  0,4 – 1,0 kg 
fasējumā 

6.1.12. 5 graudu pārslas kg 1  0,4 – 1,0 kg 
fasējumā 

6.1.13. Cepamais pulveris kg 3  0,01 kg 
fasējumā 

6.1.14. Rudzu pārslas kg 1  0,5 kg 
fasējumā 

6.1.15. Manna, viegli birstoša augstākā labuma kg 50  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.16. Rīsi, neslīpēti, netvaikoti kg 50  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.17. Griķi,  augstākās  šķiras,  raksturīgā 
vienmērīgā krāsā 

kg 80  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.18. Grūbas kg 10  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.19. Prosa kg 2  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.20. Miežu putraimi kg 10  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.21. Ciete sausa, izturīgā iepakojumā 
kartupeļu ciete 

kg 100  0,4 – 1,0 kg 
fasējumā 

6.1.22. Pelēkie zirņi kg 2  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.23. Šķeltie zirņi kg 50  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.24. Pupiņas, vidēja lieluma kg 50  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.25. Sāls kg 160  1,0 – 10,0 kg 
fasējumā 

6.1.26. Cukurs, sauss, birstošs, vidēja maluma kg 1000  50,0 kg 
fasējumā 

6.1.27. Kakao pulveris kg 2  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.28. Jūras sāls  kg 1  1,0 kg 
fasējumā 

6.1.29.      
6.1.30. Kafija  pupiņas no augstākā labumavai 

ekvivalents 
kg 5  0,25 – 0,5 kg 

fasējumā 
6.1.31. Želatīns kg 3  1,0 kg 

fasējumā 
6.1.32. Margarīns (sviestmaižu) kg 120  0,4 – 0,5 kg 

fasējumā 
6.1.33. Garšvielu maisījums ( burkāni, sīpoli,  

selerijas, pētersīļi u.c.) daţādi, bez sāls 
paciņa 40  0,2 -0,5 kg 

fasējumā 
6.1.34. Citronskābe kg 3  1.0 kg 

fasējumā 
6.1.35. Ķimenes kg 2  1,0 kg 

fasējumā 
6.1.36. Lauru lapas kg 10  0,01 kg 

fasējumā 
6.1.37. Pipari rozāgraudi kg 1  1,0 kg 

fasējumā 
6.1.38. Rīsi apstrādāti ar tvaiku kg 100  5,0 kg 

fasējumā 
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6.1.39. Kafija šķīstošā kg 40  0,2 kg 
fasējumā 

6.1.40. Turku zirņi kg 1  0,5 kg 
fasējumā 

6.1.41. Kapučīno gb 100  10g fasējumā 
6.1.42. Kuskuss kg 1  0,5 kg 

fasējumā 
6.1.43. Valrieksti kg 1   
6.1.44. Rudzu milti augstākā labuma, sausi,birstoši kg 30  1,0 – 2,0 kg 

fasējumā 
6.1.45. Soda kg 4  0,5 kg 

fasējumā 
6.1.46. Vaniļas cukurs kg 4  1,0 kg 

fasējumā 
6.1.47. Medus kg 20   
6.1.48.      
6.1.49. Sula ābolu gb 300  3 l burkās 
6.1.50. Dažādas tējas (augļu, kumelīšu u.c.) paciņa 10   
6.1.51. Krustnagliņas   kg 0.3  dažāds 
6.1.52. Magoņu sēklas kg 2  dažāds 
6.1.53. Sezama sēklas kg 3.5  dažāds 
6.1.54. Saulespuķu sēklas, lobītas kg 3  dažāds 
6.1.55. Ķirbju sēklas kg 0.2   
6.1.56. Galda etiķis, 9% l 30  0,5 kg 

fasējumā 
6.1.57. Olas (M) gb 5000  izturīgā 

iepakojumā 
6.1.58. Siers „Fetta” kg 2   
6.1.59. Svaigais siers   kg 1   
6.1.60. Garšviela piparkūku l 0.5   
6.1.61. Etiķis aveņu l 0.5   
6.1.62. Etiķis baltā vīna l 0.5   
6.1.63. Etiķis balzamiko l 0.5   
6.1.64. Kanēlis paciņa 10   
6.1.65. Karijs paciņa 2   
6.1.66. Kokosriekstu piens l 0.5  0,2 – 0,5 l 

fasējumā 
6.1.67. Kokteiļķirši gb 1  0,5 l fasējumā 
6.1.68. Koriandrs paciņa 2   
6.1.69. Konservēti persiki gb 10  0,5 – 0,7 l 

fasējumā 
6.1.70. Lēcas kg 0.5   
6.1.71. Dažādas limonādes l 25  0,5 -1,5 l 
6.1.72. Sīrupi dažādi l   0,2 -0,38 l 
6.1.73. Tomāti savā sulā kg 3  0,5 -0,8 l 
6.1.74. Jēra gaļas garšvielas kg 2   
6.1.75. Garšvielu maisījums -frīkartupeļiem ar sāli kg 2  0,2 – 0,5 kg 

fasējumā 
6.1.76. Salātu maisījums  gb 6   
6.1.77. Majonēze „Provansas” gb 10  1.0 

kgfasējumā 
6.1.78. Sviests „Marge” 83% paciņa 100  0.2 

kgfasējumā 
6.1.79. Dzērveņu sīrups gb 1   
6.1.80. Garšvielu maisījums -vistas gaļai kg 2   
6.1.81. Mājas siers gb 3   
6.1.82. Čipsi „Pringles” gb 3   
6.1.83. Garšvielas gulašam kg 1   
6.1.84. Garšvielu maisījums - čurkstošā forele kg 1   
6.1.85. Garšvielu maisījums - grillētai gaļai kg 1   
6.1.86. Garšviela - oregano g 21   
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6.1.87. Garšvielu maisījums -virdžīnija kg 2   
6.1.88. Garšvielu maisījums -Monreāls kg 3   
6.1.89. Tomātu pasta gb 20  270gfasējumā 
6.1.90. Kokosriekstu skaidiņas kg 1   
6.1.91. Vārītais iebiezinātais piensar cukuru gb 100  397gfasējumā 
6.1.92. Iebiezinātais piensar cukuru gb 130  397gfasējumā 
6.1.93. Šķīstošā tēja-dažādas gb 30  400gfasējumā 
6.1.94. Šķīstošā kafija 3in1 gb 400  14gfasējumā 
6.1.95. Šķīstošā kafija  gb 40  200gfasējumā 
6.1.96. Kafijas krejums gb 100  10gb. 

fesējumā 
6.1.97. Multivitamīnu sula100% gb 60  1,5l fasējumā 
6.1.98. Ābolu sula gb 60  1,5l fasējumā 
6.1.99. Apelsīnu sula gb 60  1,5l fasējumā 

6.1.100. Multivitamīnu sula100% gb 120  0,5l fasējumā 
6.1.101. Ābolu sula gb 120  0,5l fasējumā 
6.1.102. Apelsīnu sula gb 120  0,5l fasējumā 
6.1.103. Gāzēts dzeramais ūdens  gb 216  0,5l  fasējumā 
6.1.104. Negāzēts dzeramais ūdens gb 216  0,5l  fasējumā 
6.1.105. Negāzēts dzeramais ūdens  gb 22  18.0-19.0 l  

fasējumā 
6.1.106. Minerālūdens  gb 216  0,5l  fasējumā 
6.1.107. Visaugstākā kvalitātes kafijas pupiņas 100% kg 10  1,0 kg 

fasējumā 
6.1.108. Eļļa fri cepšanai kg 20  5,0 kg 

fasējumā 
6.1.109. Siers, tauku saturs 45% ( daţādi) kg 90  3,0-4,0 kg 

fasējumā 
6.1.110. Cietais siers kg 1   
6.1.111. Kazas siers kg 1   

6.2. Žāvēti augļi, rieksti  
(uzglabāšanas  temperatūra  grādos  pēc 
Celsija: līdz +18, realizācijas termiņš līdz 
1/2 gadam) 

  1x nedēļā: 
9:00 - 15:00 

 

6.2.1. Plūmes žāvētas bez kauliņiem kg 6  dažāds 
6.2.2. Aprikozes ţāvētas bez kauliņiem kg 6  dažāds 
6.2.3. Rozīnes bez kauliņiem kg 6  dažāds 
6.2.4. Lazdu rieksti kg 3   
6.2.5. Mandeles kg 1   
6.2.6. Pistācijas kg 1   
6.2.7. Zemesrieksti attīrīti kg 20   

6.3. Konservi,  ievārījumi,  konditorejas 
piedevas  (realizācijas  termiņš  līdz  1 
gadam,  uzglabāšanas  temperatūra  grādos 
pēc Celsija: līdz +18) 

  1x nedēļā: 
ceturtdiena vai 

piektdiena 
9:00 - 15:00 

 

6.3.1. Kukurūza saldā gb 45  0.3 kg skārda 
6.3.2. Zaļie zirnīši ( 0.5 – 0.7 l) gb 40  skārda 

kārbās vai 
stikla tarā 

6.3.3. Gurķi marinēti gb 80  3.0 l stikla 
tarā 

6.3.4. Bietes marinētas gb 6  0.500 kg stikla 
tarā 

6.3.5. Skābenes konservētas gb 28  0.500 kg stikla 
tarā 

6.3.6. Tomātu mērce saldā gb 20  5.0 
kgfasējumā 

6.3.7. Tomātu pasta gb 3  4.5kg 
fasējumā 

6.3.8. Šampinjoni marinēti gb   0.500 kg stikla 
tarā 

6.3.9. Ievārījums – ābolu, brūkleņu gb 20  0.500 kg stikla 
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tarā 
6.3.10. Pupiņas konservētas gb 5  0.400 kg 

fasējumā 
6.3.11. Paipalu olas gb 26  13gb. 

fasējumā 
6.3.12. Olīves konservētas melnās bez kauliņiem gb 6  0.400 kg 

fasējumā 
6.3.13. Bumbierikonservētas kg 3  0.850 kg 

fasējumā 
6.4. Saldumi,  šokolādes  konfektes, 

karameles, cepumi, plašā sortimentā 
(uzglabāšanas  temperatūra  pēc  Celsija: 
līdz  +18,  realizācijas  termiņš  līdz  3 
mēnešiem) 

  1x nedēļā: 
ceturtdiena vai 

piektdiena 
9:00 - 15:00 

 

6.4.1. ŠokolādeSiesta Iep. 3   
6.4.2. ŠokolādeBounti Iep. 3   
6.4.3. Šokolādes čipsi baltie kg 1   
6.4.4. ŠokolādeSnickers Iep. 3   
6.4.5. ŠokolādeManija Iep. 1   
6.4.6. Marmelādes konfektes kg 20   
6.4.7. Krējuma zefīrs kg 3   
6.3.8. Cepumi Selga kg 25   
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3. pielikums 
 

Pretendenta finanšu piedāvājums 

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantam  

„Pārtikas produktu iegāde”  
ID. Nr. KLT 2015/11 

Kam: _______________________________________________________________ 
 
Pretendents: _________________________________________________________ 
 
Adrese: _____________________________________________________________ 
 
Datums: ________________ 
 
 

 
Iepirkuma daļa 

 
Nosaukums  

Kopējā preces cena EUR 
(bez PVN) 

1. Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti  

2. Saldētie produkti.  

3. Piens un piena produkti.  

4. Maize.  

5. Dārzeņi. Garšaugi un augļi, ogas  

6. Bakalejas, garšvielas, konservi, ievārījumi, žāvēti 
augļi un ogas, konfektes, cepumi, sulas, dzērieni. 

 

Kopējā piedāvājuma cena iepirkumam (bez PVN) *  

PVN 21%  

Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot PVN)  

 

* vērtējamais lielums  

Mēs piekrītam visām Pasūtītāja „Pārtikas produktu iegāde”, ID. Nr. KLT 
2015/11nolikumāizvirzītajām prasībām. 

 
 

Vadītājs vai pilnvarotā persona : __________________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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4.pielikums 
 

LĪGUMA PROJEKTS  

Kandavā, 2015.gada ………... 

 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums”, tās direktores Daces Rozentāles personā, 

turpmāk šā līguma tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un 
…………………................., tā .....…………………….. personā, kas rīkojas saskaņā ar 
.........................................., turpmāk šā līguma tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses,  
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “Puses”, pamatojoties uz 
iepirkuma „Pārtikas produktu iegāde” , iepirkuma identifikācijas ID. Nr. KLT 2015/11 
rezultātiem un iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šo līgumu: 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Pasūtītājs pērk un Pārdevējs pārdod pārtikas produktus (turpmāk tekstā Prece) saskaņā ar 

iepirkuma „Pārtikas produktu iegāde” (ID. NR. KLT 2015/11) noteikumiem, Nolikuma 
tehnisko specifikāciju un Pārdevēja tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. 

 
2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 
2.1. Summa par precēm ir norādīta Pārdevēja finanšu piedāvājumā. Šajā summā ir iekļauta 

Preces vērtība, iepakojuma izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas 
un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk 
PVN). 

2.2. Preču vienības cenas līguma darbības laikā nevar tikt mainītas, t.sk. neatkarīgi no izejvielu 
pašizmaksas vai tirgus konjuktūras izmaiņām. 

2.3. Līguma kopējo summu sastāda visu Preču, kas iegādātas, pamatojoties uz Līgumu, kopējo 
cenu summu. 

2.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču PVN likme, Preču cenas un Līguma 
summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. PVN likmes izmaiņas stājas 
spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā. Preču cenas un Līguma summa šādā 
kārtībā nevar tikt grozīta. 

 
3. Līguma darbības termiņš 

 
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. Līguma parakstīšanas datums tiek norādīts 

Līguma 9.punkta  beigās.  
3.2. Līguma izpildes laiks: no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 30.decembrim (2016. 

mācību gads).  
3.3. Pārdevējs apņemas pārdot Preci paredzētajā apjomā. 
3.4. Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 60 (sešdesmit) dienas 

iepriekš rakstiski paziņojot par to. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par 
izbeigtu ar brīdi, kad Puses parakstījušas vienošanos par līgumsaistību izbeigšanu un 
savstarpējo norēķinu pilnīgu izpildi 
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4. Piegādātās preces trūkumu novēršana, kvalitāte. 
 

4.1. Pasūtītājs papildus Pārdevēja norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem ir 
tiesīgs veikt piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes. 

4.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un šajā Līgumā noteiktajām prasībām, nosūta Pārdevēja 
pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju. 

4.3. Pārdevējs novērš piegādātās Preces trūkumus, apmainot pret jaunu Preci, trīs darba dienu 
laikā no pretenzijas saņemšanas. 

4.4. Ja Pasūtītājs nav izteicis pretenzijas vienas nedēļas laikā pēc piegādes, uzskatāms, ka 
piegādātā Prece atbilst iepirkumā un pasūtījumā noteiktajām prasībām. 

4.5. Visiem pārtikas produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, 
nebojātā iepakojumā. 

4.6. Katram pārtikas produkta iepakojumam ir jābūt marķētam (realizācijas termiņš, glabāšanas 
temperatūra, ražotājs, euro sertifikāta numurs). Pārtikas produktu derīguma termiņam uz 
piegādes brīdi ir ne mazāks par 2/3 no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa. 

4.7. Piegādātās Preces kvalitāte piegādes periodā nedrīkst mainīties un tai ir jāatbilst Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām un 
ražotāja noteikumiem. Par piegādātās Preces kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām 
atbild Pārdevējs. 

4.8. Piena produktiem realizācijas termiņam jābūt ne mazākam par 4 (četrām) dienām, kopš 
produkta iegādes dienas. 
 
 

5. Pušu saistības un līgumsods 
 

5.1. Pārdevēja atbildība: 
5.1.1. Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

savlaicīgi nepiegādātas Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu. 
5.1.2. Preces piegādes termiņa kavējumu skaita līdz Preces nodošanas dienai. 
5.1.3. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto nekvalitatīvās Preces trūkumu 

novēršanas termiņu, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā 
no piegādātās Preces vērtības par katru nekvalitatīvās Preces apmaiņas nokavēto dienu. 

5.1.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
5.2. Ja Pārdevējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai 
nepienācīgu izpildi 5 % apmērā no Līguma summas. 

5.3. Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no 
savlaicīgi neapmaksāta rēķina par katru nokavēto dienu , bet ne vairāk kā 5 % no Līguma 
summas.  

5.4. Līgumsodu Puses maksā, attiecīgo summu ieskaitot otras Puses norēķinu kontā, kas 
norādīts Līgumā. 

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes. 
 
 
 

6. Pušu pilnvarotās personas 
 

6.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās 
personas: 
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6.2. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē: _____________________  
(mob. _____________). 

6.3. Pārdevēja pilnvarota persona: ______________________ (mob. __________________). 
6.4. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības: 
6.4.1. parakstīt preču pavadzīmi- rēķinu; 
6.4.2. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi; 
6.4.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā Preces apmaiņu 

pret atbilstošas kvalitātes preci; 
6.4.4. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. 
6.5. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumu šajā Līgumā vai 

tā pielikumos. 
6.6. Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma punktā minētos 

rekvizītus (tālruni, faksu, e-pastu). 
 

7. Nepārvarama vara 
 
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma 
parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt ne novērst. 
Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības 
(dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā 
arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas 
neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 

7.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos , nekavējoties informē par to otru Pusi 
rakstiski trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno 
izziņu, kura izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu 
un apstiprinājumu. 

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības 
atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) 
dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas 
radušies šī Līguma laušanas rezultātā. 

 
 
 

8. Citi noteikumi 
 

8.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums 
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, 
īpašnieki vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, fakss, 
 e-pasta adrese u.c., tad Puses nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse 
neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 
saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie 
nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajām Pušu pārstāvju un to 
rekvizītiem. 

8.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizētas vai likvidētas, Līgums paliek 
spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Pārdevējs brīdina 
Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

8.4. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina 
savstarpēju pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad 
strīdu risina tiesā. 
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8.5. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai 
personai. 

8.6. Iepirkuma līguma teksts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu būs pieejams Pasūtītāja 
mājas lapas vietnē: www.kandavastehnikums.lv(sadaļā: Iepirkumi). 

8.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, 
katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 
spēks.  

 
 

9. Pušu rekvizīti 
 

PASŪTĪTĀJS: PĀRDEVĒJS: 
„Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” 
Reģ. Nr.: 90000032081 
Adrese: Valteru ielā 6, Kandavā, LV-3120 
Banka: Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Konta Nr.: LV56TREL2150226005000 

 

Reģ. Nr.:  
Adrese:  
Banka:  
Kods:  
Konta Nr.: 

 
Direktore                             
Dace Rozentāle ________________________ 
  
Parakstīts                                                       z.v. 
2015.gada ___. __________________ 

 

 
________________________ 
  
Parakstīts                                                       z.v. 
2015.gada ___. __________________ 

  

 
 
 


