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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  

 Nr. LNRCR 2011/2 

1.2. Izpildītājs  

1.2.1. Izpildītājs ir: 

Nosaukums: Valsts Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību “Latgales 

novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” 

Reģistrācijas Nr.: 40003275348 

Adrese: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., 

Rēzeknes nov., LV-4627 

Tālrunis: 64646910 

Fakss: 64646910 

Banka: Valsts Kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV94TREL9290872000000 

1.2.2. Iepirkumu organizē un realizē ar Valsts SIA “Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” 

valdes priekšsēdētājas 2011. gada 26.septembra rīkojumu Nr.1-13/20 apstiprināta Iepirkumu 

komisija. 

1.3. Pretendents 

1.3.1. Pretendents ir likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai 

personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja 

prasībām. 

1.4. Iepirkuma priekšmets 

1.4.1. Priekšmets: „Pārtikas preču piegāde Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” 

vajadzībām CPV kods - 15000000-8. 

1.4.2.Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās, skatīt tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

1.4.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, divām vai visām iepirkuma daļām. 

 
1.4.2. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīţa. 

1.5. Līguma izpildes vieta. 

1.5.1. Sauču kalna ielā 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. 

1.6. Iespējas iepazīties ar nolikumu un saľemt to. 

1.6.1. Ar nolikumu var iepazīties elektroniski Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs 

„Rāzna”” mājas lapā www.lnrc.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

 

http://iub.gov.lv/iubsearch/q/lrs%202009%7B%7C%7D29/cpv/15000000-8/
http://www.lnrc.lv/
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1.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.7.1. Piedāvājumus iesniedz vai iesūta pa pastu Valsts SIA “Latgales novada rehabilitācijas centra 

„Rāzna”” Iepirkumu komisijai, Pasūtītāja adrese: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., 

Rēzeknes nov., LV-4627, līdz 2011.gada 28.oktobrim plkst. 17:00. 

1.7.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā to 

iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas 

aizzīmogotas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam. 

1.7.3. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, 

kas saņemti līdz šī nolikuma 1.7.l. punktā norādītajam termiņam. 

1.8. Piedāvājuma derīguma termiľš. 

1.8.l. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir trīsdesmit (30) kalendārās dienas, skaitot no 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.8.2. Iepirkumu komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esamības termiņu 

par konkrētu papildu termiņu, kas noformējams rakstiski. 

1.9. Iepirkuma metode 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta kārtībā 

1.10. Nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona 

1.10.1. Informāciju par nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt, rakstiski grieţoties pie zemāk 

norādītās Pasūtītāja pilnvarotās kontaktpersonas. 

Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds: Marita Vikšere 

Amats Iepirkumu komisijas locekle 

Adrese: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., 

Rēzeknes nov. 

Tālrunis/fakss: 

Mob.tel. 

64646910 

26571125 

E-pasta adrese: lnrc@apollo.lv 

1.10.2. Ieinteresētie piegādātāji, kuri pieprasa nolikuma izskaidrojumu, rakstiski, izmantojot pastu 

vai faksu, nosūta lūgumu, adresējot to Pasūtītāja pilnvarotai kontaktpersonai.  

1.11. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

 

1.11.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst 

nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver:  

1.11.1.2. Pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 3.punkts); 

1.11.1.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 

1.pielikumam. 

1.11.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”. 

Pretendentiem piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, 

cauršūtam, numurētām lapām, apzīmogotam un apstiprinātam ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) 

vadītāja vai tā pilnvarotās personas parakstu.  

1.11.3. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 

šādām norādēm: 
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 1.11.3.1. Adresāts – “ Pārtikas preču piegāde Latgales novada rehabilitācijas centra 

„Rāzna” vajadzībām” ID Nr. LNRCR 2011/2, Iepirkumu komisijai, Pasūtītāja adrese: Sauču kalna 

iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627; 

1.11.3.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

1.11.4. Gadījumā, ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, 

Iepirkumu komisija ir tiesīga lemt par tā tālāku izskatīšanu. 

2. Informācija par līguma priekšmetu 

2.1. Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajā specifikācijā 

(2.pielikums), kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.  

2.2. Pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta 

daļām. Pretendentam jānodrošina viss vienas daļas norādītais gada apjoms. 

2.3. Ar Piegādātāju, kas piedāvājis pašu zemāko cenu tiek slēgts piegādes līgums, kurā tiks fiksēta 

preces vienības cena līguma izpildes termiņa ietvaros atbilstoši norādītajam orientējošam preču 

apjomam.  

3. Atlases un kvalifikācijas prasības un to izpildes pierādīšanai iesniedzamie dokumenti 

Lai būtu iespējams noteikt, vai pretendents atbilst šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, 

pretendentam ir jāiesniedz: 

3.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);  

3.2.LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija; 

3.4. PVD atzīšanas apliecība un PVD atļauja transportlīdzeklim pārvadāt pārtiku; 

3.5. Vismaz 2 pozitīvas atsauksmes par piedāvājumā norādīto preču sortimenta piegādi 

līdzvērtīgā apjomā pēdējo 2 gadu laikā. 

 

Pēc pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā pretendentam, kuram piešķiramas 

tiesības slēgt līgumu un tā norādītajām personām, uz kuru iespējām tas balstās jāiesniedz šādi 

dokumenti: 
3.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, vai līdzvērtīgas nodokļu administrācijas iestādes citā valstī, 

kur pretendents reģistrēts izsniegta izziņa, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas 

iesniegšanas datuma, un apliecina, ka pretendentam nav nodokļu un/vai valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vairāk par 100 latiem. 

4. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaude un piedāvājumu vērtēšana 

4.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām 

prasībām un tehniskajām specifikācijām. 

4.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem: 

- 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude.  

- 2.posms – pretendentu atlase. 

- 3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.  

- 4.posms - piedāvājuma vērtēšana.  

4.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē. 

4.4. Iepirkumu komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot 

jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, 

tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 
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4.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
 

4.5.1. 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

4.5.1.1. Iepirkumu komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma 

prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai no izvirzītajām 

prasībām, komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā. 

 

4.6. Pretendentu atlase 
 

4.6.1. 2.posms – pretendentu atlase:  

Iepirkumu komisija noskaidro pretendentu atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām. Pretendenta 

atlase notiek pēc iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību 3.punkta 

prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija var lemt par pretendenta 

izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā. 

 

4.6.2. 3.posms – tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. 

4.6.2.1. Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 2.pielikumā “Tehniskās specifikācijas” 

norādītajām prasību līmenim. Piedāvājums jāiesniedz par katru daļu atsevišķi atbilstoši 

3.pielikumam. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt atsevišķu pārtikas preču paraugus. Paraugi 

jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma brīža. 

4.6.2.2. Iepirkumu komisija 4.vērtēšanas posmam virza tikai tehniski atbilstošus, Nolikuma tehnisko 

specifikāciju prasībām, piedāvājumus. 

4.6.2.3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajam tehnisko specifikāciju prasību 

līmenim attiecīgajam piedāvājumam, komisija izslēdz pretendenta piedāvājumu no tālākas dalības 

iepirkumā.  

 

4.6.3. 4.posms - piedāvājuma vērtēšana: 

Iepirkumu komisija vērtēs tikai tos piedāvājums, kas netiks noraidīti 1., 2. un 3.posmā. 

4.6.3.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek 

konstatēta aritmētiska kļūda, tad komisija lemj par kļūdu labošanu. 

5. Līguma projekts 

5.1. Līguma projekts pievienots nolikumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.  

 

Pielikumā:  1. pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā. 

  2. pielikums: Tehniskā specifikācija. 

  3. pielikums: Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums. 

    4. pielikums: Līguma projekts.                           

   

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                  D.Gavare-Karpova 
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1.pielikums 

        Iepirkuma identifikācijas  

Nr. LNRCR 2011/2 

 

Aizpilda Pretendents un noformē uz savas veidlapas 

 

Pieteikums dalībai iepirkumā  

„Pārtikas preču piegāde  

Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. LNRCR 2011/2 
   

sastādīšanas vieta  datums 

 

Informācija par pretendentu  

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs un datums:  

PVN maksātāja reģistrācijas numurs 

un datums: 

 

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

1. Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese: 
 

 

piedāvājam piegādāt (norādīt iepirkuma daļas nosaukumu) atbilstoši tehniskai specifikācijai un iepirkuma līguma 

projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta mūsu finanšu piedāvājumā. 

Apstiprinām, ka: 

1) piekrītam piedalīties iepirkumā; 

2) ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un iepirkuma tehniskā specifikācija; 

3) ar iepirkuma līguma projektu esam pilnībā iepazinušies un nav iebildumu pret tajā ietvertajiem 

nosacījumiem; 

4)  šis piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, skaitot no nolikumā noteiktās pēdējās 

piedāvājumu iesniegšanas dienas; 

5) piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas un visi iespējamie riski. 

 

Ar šī pieteikuma parakstīšanu Pretendents apliecina, ka  

- nav pasludināts Pretendenta 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 novēršanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas 

būs likvidēts; 

- Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 Ls. 

 

 

 

  

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

Z.V.  
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2.pielikums 

        Iepirkuma identifikācijas  

Nr. LNRCR 2011/2 
 

Tehniskā specifikācija 

 

 

 

 Nr. 

p.k. 

Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Plānotais 

max. 

apjoms 12 

mēnešiem 

1. Kartupeļi 

(pārtikas) 

Bumbuļi - gludi, iegareni ovāli vai 

apaļi, acis seklas, mīkstuma krāsa 

dzeltena. Vārot neizjūk, pēc vārīšanas 

netumšojas. Veseli, svaigi, nebojāti, 

sausi, tīri, neplaisājuši, vienas 

botāniskās šķirnes, ar šķirnei raksturīgu 

formu un krāsu. 

 Kartupeļi bez asniem, bez zaļiem 

plankumiem, nav apvītuši vai mitri, bez 

tukšiem vidiem un nav apsaluši. 

Kartupeļu diam.6-10 cm, garums 10-15 

cm, maisos 25-40 kg. Zemes 

piemaisījumi, ne vairāk kā 1%.** 

Kg 5900 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* Produkcijas piegāde veicama vienu reizi nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

2. Svaigi kāposti 

(pārtikas) 

Kāpostu galviņas svaigas, sulīgas, 

veselas, nepāraugušas. Kāpostu 

galviņas stingras, lapas cieši piekļautas, 

diam.20-25 cm. Maisos 10-20 kg** 

Kg 1075 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* Produkcijas piegāde veicama vienu reizi nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

3. Galda bietes  

 

Sausas, tīras, nebojātas, neplaisājušas, 

vienas botāniskas šķirnes, ar šķirnei 

raksturīgu formu un krāsu. Sulīgas, 

tumši sarkanas, pārgrieţot – vienmērīgs 

krāsojums; diam.10-15 cm. Zemes 

piemaisījums ne vairāk kā 1%. Maisos 

8-20 kg** 

Kg 680 
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Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* Produkcijas piegāde veicama vienu reizi nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

4. Burkāni 

(pārtikas) 

Veseli, svaigi, nebojāti, sausi, tīri, 

neplaisājuši, vienas botāniskas šķirnes, 

ar šķirnei raksturīgu formu, un krāsu. 

Sulīgi, izteikti oranţā krāsā. Burkāni ir 

gareni, ar nelielam serdītēm, diam. 3-5 

cm, garums 15-20 cm ar noapaļotiem 

galiem. Zemes piemaisījumi, ne vairāk 

kā 1%. Maisos 5-15 kg** 

Kg 1025 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* Produkcijas piegāde veicama vienu reizi nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

5. Sīpoli (galviņas) Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, 

vesela, sausa. Forma un krāsa raksturīga 

botāniskajai šķirnei. Sīpolam labi 

apţāvētas, sausas zvīņlapas, izţāvēta 

loka daļa, diam.5-7 cm. Maisos 5-15 

kg.** 

Kg 315 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* Produkcijas piegāde veicama vienu reizi nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

6. Gurķi Svaigi, veseli, tīri, sausi, nebojātie, ar 

šķirnei raksturīgu krāsu, diam.3-5 cm. 

Gurķu garums- īsie līdz 15 cm , garie 

līdz 25 cm, svara** 

Kg 40 

7. Gurķi (sezonā) Svaigi, veseli, tīri, sausi, nebojātie, ar 

šķirnei raksturīgu krāsu, diam.3-5 cm. 

Gurķu garums- īsie līdz 15 cm , garie 

līdz 25 cm, svara** 

Kg 60 

8. Tomāti  Svaigi , veseli, nebojātie, sausi, tīri, ar 

šķirnei raksturīgu krāsu, diam.7-10 cm, 

svara** 

Kg 20 

9. Tomāti (sezonā) Svaigi, veseli, nebojātie, sausi, tīri, ar 

šķirnei raksturīgu krāsu, diam.7-10 cm, 

svara** 

Kg 60 
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10. Ķīnas kāposti Svaigi, ar veselam nebojātām lapām, 

stingri, sausi, svara** 

 

Kg 45 

11. Ķiploki     Ķiploku galviņa vesela, svaiga , stingra, 

sulīga, sausa, ar botāniskas šķirnes 

raksturīgu formu un krāsu. Diametrs 5-

7 cm, svara** 

Kg 25 

12. Sīpolloki 

(sezonā) 

Svaigi, tīri, nebojāti, svara** Kg 10 

13. Lapu salāti 

(sezonā) 

Svaigi, tīri, nebojāti, svara** Kg   

14. Dilles (sezonā) Svaigas, tīras, nebojātas, svara** Kg  10 

15. Paprika Svaiga, vesela, sausa, tīra, nebojāta, ar 

šķirnei raksturīgu krāsu, diam.,10-

13cm, svara** 

Kg 20 

16 Puravi Svaigi, tīri, nebojāti, svara** Kg 50 

17. Redīsi sarkanie 

(sezonā) 

Sausi, tīri, neplaisājuši, svaigi, sulīgi, 

vidēja lieluma, ar botāniskai šķirnei 

raksturīgu formu un krāsu, svara** 

Kg 20 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* 6.-7. daļā produkcijas piegāde veicama vienu –divas reizi nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

18. Bietes 

konservēts 

0,50-0,720l stikla burkās, garša 

maiga** 

Kg 70 

19. Skābenes 

konservētas 

0,50l stikla burkās, neto 490g** Kg 70 

20. Zaļie zirnīši 

konservēti 

Konservēti, bez duļķainības, izteiktas 

skābuma garšas, 0,720l stikla burkā** 

Kg 220 

21. Gurķi konservēti Marinēti, 3l stikla burkās garša 

maiga;sastāvs:gurķi, ūdens, sāls, 

etiķskābe, garšvielas, saldinātājs:gurķu 

masa1500g** 

Kg 200 

22. Gurķi konservēti Marinēti, 0,720l stikla burkās garša 

maiga; sastāvs: gurķi, ūdens, sāls, 

etiķskābe, garšvielas, saldinātājs** 

Kg 40 

23. Kukurūza 

konservēta 

Konservēta. Metāla bundţas 0,67kg** Kg 25 

24. Skābēti kāposti 5-10kg fasējumā** Kg  90 

25. Tomātu mērce  0,50-0,720l stikla burkās, klasiskā** Kg  195 

26. Ogu ievārījums Fasēts plastmasas spainīšos 0,5-1kg Kg 20 

27. Augļu 

ievārījums 

Fasēts plastmasas spainīšos 0,5-1kg Kg 20 

28. Ābolu sula 1 -3L fasējums**, dabīga, koncentrāts L  60 

29. Apelsīnu sula 1 -3L fasējums**, dabīga, koncentrāts L  60 
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30. Persiku/aprikoţu 

sula 

1 -3L fasējums**, dabīga, koncentrāts L  60 

31. Upeņu/jāņogu 

sula 

1 -3L fasējums**, dabīga, koncentrāts L  40 

32. Multiaugļu 

nektārs 

1 -3L fasējums**, dabīga, koncentrāts L  60 

33. Plūmju sula 1 -3L fasējums**, dabīga, koncentrāts L  50 

34. Tomātu sula 1 -3L fasējums**, dabīga, koncentrāts L  50 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* 18.-34.daļā Produkcijas piegāde veicama vienu – divas reizes mēnesī. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

35. Piens  Pasterizēts, 2,5% tauku saturs , 

produktu garša tīra, krāsa balta vai 

viegli iedzeltena, konsistence 

viendabīga, bez tauku piciņām un 

olbaltumvielu pārslām. Iepakojums: 1,0 

L tetra paka** 

L  2135 

36. Skābs krējums  25 % tauku saturs, tīra pienskāba garša, 

ar svaigam krējumam raksturīgu tīru 

produkta smarţu. Konsistence 

viendabīga, mēreni bieza, nedaudz 

spīdīga, krāsa no baltas līdz kremkrāsai. 

0,45-0,50 kg fasējums vai sveramais 1-

10kg ** 

Kg  300 

37. Skābs krējums  12 % tauku saturs, tīra pienskāba garša, 

ar svaigam krējumam raksturīgu tīru 

produkta smarţu. Konsistence 

viendabīga, mēreni bieza, nedaudz 

spīdīga, krāsa no baltas līdz kremkrāsai. 

0,45-0,50 kg fasējums vai sveramais 1-

10kg** 

Kg  100 

38. Salds krējums  35% tauku saturs, 0,50 kg fasējumā** Kg  15 

39. Kefīrs 2,0 % tauku saturs, pienskāba, 

atspirdzinoša, skābpiena produktam 

raksturīga garša un smarţa, krāsa balta 

vai viegli iedzeltena , konsistence 

viendabīga, mēreni bieza ar izjauktu 

recekli. Fasēts: 1,0kg tetra pakā vai 

sveramais 1-10kg** 

Kg  50 

40. Biezpiens Vājpiena, tauku saturs virs 0.5%, garša 

un smarţa – tīra, pienskāba, konsistence 

mīksta, viendabīga ar biezpiena 

graudiņiem, pieļaujama neliela sūkalu 

izdalīšanās. Krāsa no baltas līdz 

kremkrāsai. Sveramais 1-5 kg** 

Kg  145 
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41. Jogurts 2,0 % tauku saturs konsistence 

viendabīga visā masā. Garša tīra 

pienskāba, saldena ar pievienoto 

piedevu garšu un aromātu, krāsa balta 

vai viegli iedzeltena ar pievienoto 

augļu, ogu gabaliņiem. 1,0 kg fasējumā 

vai sveramais 1-10kg** 

Kg   50 

42. Sviests 82,5% 82% tauku saturs, a\l , 0,2 kg fasējumā 

vai sveramais 1-5kg** 

Kg  350 

43. Siers Krievijas Pusciets, nogatavināts( nogatavošanas 

laiks ne mazāk kā 40 d.) ar tauku saturu 

siera sausnā 50%, ar siera šķirnei 

raksturīgu acojumu. Fasējums: 1,0 kg  

gabalā ** 

Kg  65 

44. Siers Holandes Pusciets, nogatavināts( nogatavošanas 

laiks ne mazāk kā 40 d.) ar tauku saturu 

siera sausnā 45%, ar siera šķirnei 

raksturīgu acojumu. Fasējums: 1,0kg  

gabalā ** 

Kg  65 

45. Ķimeņu siers  40% tauku saturs, uz iepakojuma 

derīguma termiņš, fasējums 1-5kg** 

Kg  50 

46. Biezpiena 

sieriņš 

Biezpiena masa viendabīga, mēreni 

blīva, salda, ar biezpiena masai 

raksturīgu tīru pienskābu garšu un 

aromātu. Biezpiena sieriņš klasiskais, ar 

šokolādes glazējumu, bez piedevām. 

Fasēts 0,035-0,046kg** 

Gab. 75 

47. Biezpiena 

sieriņš 

Biezpiena masa viendabīga, mēreni 

blīva, salda, ar biezpiena masai 

raksturīgu tīru pienskābu garšu un 

aromātu. Biezpiena sieriņš klasiskais, ar 

šokolādes glazējumu, ar piedevām. 

Fasēts 0,035-0,045kg** 

Gab. 75 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

*35.-47.daļā produkcijas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma divas reizes nedēļā 

(otrdienās un ceturtdienās) līdz plkst.09:00. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

48. Kviešu maize A/l, sagriezta,  pol.iep., 0,7-0,8 kg** Kg  1135 

49. Saldskābmaize  A/l, sagriezta,  pol.iep., 0,7-0,8 kg** 

 

Kg  1915 

50. Smalkmaizītes Smalkmaizītes 60 g, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu taukiem, ar 

daţādām piedevām /ievārījums, 

magones, kanēlis, āboli, biezpiens, 

Gab. 800 
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karameles/, svaigi, ceptas ne ātrāk kā 

sešas stundas pirms piegādes 

  Buljona pīrādziņi - 40 g, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu taukiem, 

svaigi, cepti ne ātrāk kā sešas stundas 

pirms piegādes 

Gab. 800 

  Speķa pīrādziņi -40 g, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu taukiem, 

svaigi, cepti ne ātrāk kā sešas stundas 

pirms piegādes 

Gab. 800 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

*48.-50.daļa produkcijas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma trīs reizes nedēļā 

(pirmdienās, trešdienās, piektdienās) līdz plkst.09:00, smalkmaizītes pēc pasūtījuma. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

51. Cukurs A/L, pārtikas, fasēts, 1 kg  papīra 

pakās**,enerģ. vērtība 380 kcal, oglh 

99.8. 

Kg  860 

52. Kumelīšu tēja Paciņās, iepak. fasētas 0,020 kg 

iepakojumā, 20 gab.paciņā** 

Paciņas  190 

53. Piparmētru tēja Fasēta, paciņās 0,020 kg iepakojumā, 

20 gab.paciņā ** 

Paciņas  190 

54. Meţa ogu tēja Fasēta, paciņās 0,020 kg iepakojumā, 

20 gab.paciņā ** 

 

Paciņas  190 

55. Melnā tēja Fasēta, paciņās 0,020 kg iepakojumā, 

20 gab.paciņā ** 

Paciņas  190 

56. Melnā tēja Fasēta, 100 g iepakojumā** Kg 6 

57. Kafija  Malta, pupiņu, 0,5kg fasējumā** Kg  5 

58. Kakao pulveris Pulveris 0,5-1 kg iepakojumā. 

Enerģētiskā vērtība 235 kcal, olbaltv.-

31 g, tauki- 11 g, ogļh.-12 g** 

Kg 10 

59. Margarīns  Cepšanai, 0,5kg fasējumā** Kg  50 

60. Laura lapas Pārtikas, 0,250 kg iepakojumā** Kg 4 

61. Garšvielu 

maisījums 

Sastāvs: burkāni, ķiploki, pētersīļu 

lapas, dilles, selerija, kurkuma, 

sīpoli,saldā paprika, 0,2-1,0 kg 

iepakojumā** 

Kg 30 

62. Melnie  graudu 

pipari 

0,020 kg iepakojumā** Kg 4 

63. Melnie  maltie 

pipari 

0,015 kg iepakojumā** Kg 4 

64. Sāls (rupjā) Pārtikas, 1 kg iepakojumā** Kg 140 

65. Vaniļas cukurs 0,020 kg iepakojumā. Enerģētiskā 

vērtība-379kcal uz 100g produkta satur 

Kg 4 
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ogļhidrātus 99,8g** 

66. Ţelatīns Pārtikā lietojams ,fasēts0,300kg** Kg  2 

67. Kanēlis malts 0,01 kg iepakojumā** Kg  2 

68. Ķimenes 0,03kg iepakojumā** Kg  2 

79. Raugs 0,100 kg iepakojumā** Kg  4 

80. Kartupeļu ciete A/l, 0,4 kg iepakojumā** Kg  42 

81. Rapšu eļļa 100%rapšu eļļa rafinēta, dabīgi 

bagātināta ar omega 3,enerģētiskā 

vērtība 828kcal; plastikas pudelē 1-5 

L** 

L  285 

82. Makaroni A/L, pārtikas, no cieto kviešu šķirņu 

miltiem, fasēti, 0,5 kg iepakojumā**. 

Enerģ. Vērtība 350 kcal. Spirāles. 

Kg  120 

83 Makaroni A/L, pārtikas, no cieto kviešu šķirņu 

miltiem, fasēti, 0,5 kg iepakojumā**. 

Enerģ. Vērtība 350 kcal. Nūdeles. 

Kg  120 

84. Makaroni A/L, pārtikas, no cieto kviešu šķirņu 

miltiem, fasēti, 0,5 kg iepakojumā**. 

Enerģ. Vērtība 350 kcal. Radziņi. 

 

Kg  60 

85. Makaroni A/L, pārtikas, no cieto kviešu šķirņu 

miltiem, fasēti, 0,5 kg iepakojumā**. 

Enerģ. Vērtība 350 kcal. Gliemeţvāki. 

Kg  30 

86. Krabju nūjiņas  Saldētas, fasētas 1-5kg** Kg  50 

87 Ţāvētas 

aprikozes 

0,5 kg fasējumā bez kauliņiem ** Kg  95 

88. Rozīnes 0,5 kg fasējumā bez kauliņiem** Kg  60 

89. Ţāvētas plūmes 0,5 kg fasējumā bez kauliņiem** Kg  95 

90. Cepumi „Selga” 

vai ekvivalenti 

3-5 kg fasējumā** Kg  80 

91. Cepumi Daţādi, ar šokol. glazūra, riekstiem, 

rozīnēm, fasēti,1-3 kg fasējumā** 
Kg  

40 

92. Vafeles  Ar citronu, vaniļas garšu, 3-5 kg 

fasējumā** 

Kg  45 

93. Vafeles  Šokolādes, 3-5 kg fasējumā** Kg  45 

94. Majonēze 

„Provansas” 

0,250-1kg fasējumā** Kg  100 

95. Rīvmaize  Fasēta pa 0,4 - 1kg** Kg  35 

96. Zefīrs  Neglazētais, krējuma, ar vafeļu 

skaidiņām, sveramais** 

Kg  10 

97. Saulespuķu 

sēkliņas 

Lobītas, nesālītas, 0,2-0,5 kg 

fasējumā** 

Kg  3 

98. Marmelāde  Krāsainā, ar citronu, bumbieru, ķiršu 

garšu, sveramā** 

Kg  12 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 
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attiecīgajā piegādes dienā. 

*51.-98.daļā produkcijas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma vienu- divas reizes 

mēnesī. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

 

99. Griķi A/L, pārtikas, fasēti, 1,0 kg 

iepakojumā** 

Kg  145 

100. Manna A/L, pārtikas, fasēti, 1,0 kg 

iepakojumā** 

Kg  134 

101. Auzu pārslas A/L, pārtikas, fasēti, 0,5 kg 

iepakojumā** 

Kg  150 

102. Grūbas A/L, pārtikas, fasēti, 1,0 kg 

iepakojumā** 

Kg  90 

103. Rīsi A/L, no veseliem graudiem, sausi, bez 

nepiederošām smarţām, 1,0 kg 

iepakojumā** 

Kg  300 

104. Kukurūzas 

putraimi 

A/L, pārtikas, fasēti, 1,0 kg 

iepakojumā** 

Kg  115 

105. Mieţu putraimi  A/L, pārtikas, fasēti, 1,0 kg 

iepakojumā** 

Kg  15 

106. Pupiņas baltas A/L, pārtikas, fasētas, 1,0 kg 

iepakojumā** 

Kg  90 

107. Zirņi (šķeltie) A/L, pārtikas, fasēti, 1 kg iepakojumā** Kg  80 

108. Zirņi (pelēkie) A/L, pārtikas, fasēti, 1 kg iepakojumā** Kg  10 

109. Milti A/L kviešu milti, balti, sīki 

sasmalcināti, 2kg fasējumā. 100g 

produkta satur: olbaltumvielas 10.3-

11g, ogļhidrātus 68.9-70.3g, taukus 1,1-

1,5g** 

Kg  90 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

*99.-109.daļā produkcijas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma vienu reizi mēnesī. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

110. Cūkgaļa  A/l cūkgaļa, svaiga, atdzesēta, bez 

kauliem** 

Kg  2400 

111. Cūkas gaļas 

ribiņas 

Sadalītas, kaulu gabaliņi no krūtiņas, 

kakla un lāpstiņas daļām. Gaļas mīksto 

audu saturs ne mazāks par 35%.  

Kg  500 

112. Cīsiņi  A/l gaļa, sastāvā cūkgaļa un liellopu 

gaļa, dabīgā apvalkā, mitruma saturs 

gatavā produktā 65-75% svars 50 g, 

svara** 

Kg  50 

113. Cūkgaļas 

sardeles 

A/l cūkgaļa 50-55 % ,dabīgā apvalkā, 

mitruma saturs 65-70%,vidējais svars 

55-60 g, svara** 

Kg  50 
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114. Desa vārīta 

(doktordesa) 

A/l gaļa-cūkgaļa un liellopu gaļa75%, 

mitruma saturs gatavā produktā 55-

70%, bez speķa gabaliņiem, dabīgā 

apvalkā, 300-500g fasējumā**. 

Kg  200 

115. 

Servelāde  

A/L, dabīgā apvalkā, 300-500g 

fasējumā** 

Kg  100 

116. 

Kūpinātā desa 

A/L, dabīgā apvalkā, 300-500g 

fasējumā** 

Kg  100 

117. 

Dūmdesa  

A/L, dabīgā apvalkā, 300-500g 

fasējumā** 

Kg  100 

118. Cūkas gaļas 

šķiņķis 

A/l, kūpināts, liess, muskuļaudi no 

gūţas daļas** 

Kg  50 

119. Cūkas gaļas 

krūtiņa  
A/l, kūpināta, bez kaula, liesa** 

Kg  50 

120. Cūku aknas Saldētas, fasējums 2-3kg** Kg  145 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

*110.-120.daļā produkcijas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma vienu - divas reizes 

nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

121. Vistas stilbi Svaigi, sasaldēti, 10kg fasējumā** Kg 120 

122. Vistas pusstilbi  Svaigi, sasaldēti, 10kg fasējumā** Kg 200 

123. Vistas šķiņķi Svaigi, sasaldēti, 10kg fasējumā** Kg 200 

124. Vistas gaļas 

rulete 

Kūpināta, sastāvs: vistas gaļas fileja - 

70%. Vakuuma iepakojumā** 

Kg  50 

125. Vistas šķiņķi Kūpināti** Kg  160 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* 121.-125.daļā produkcijas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma vienu - divas reizes 

nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

126. Saldētas zivis 

(heks) 

Svaigi saldētas zivju filejas kastēs 5,0-

10,0 kg (bez asakām, ledus glazūras)** 

Kg  100 

127. Saldētas 

zivis(saida) 

Svaigi saldētas zivju filejas kastēs 5,0-

10,0 kg (bez asakām, ledus glazūras)** 

Kg  100 

128. Siļķe Mazsālītas, filejas eļļā, 0,5-5,0 kg 

fasējumā** 

Kg  100 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* 126.-128.daļā produkcijas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma vienu reizi mēnesī. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 
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** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

129. Āboli     Saldi un saldskābi, gatavi tūlītējai 

lietošanai svaigā veidā, sulīgi, bez 

bojājumiem. Diametrs 8-10 cm, 

sveramie** 

Kg 150 

130. Banāni Pārtikas, svaigi, gatavi, dzeltenā krāsā, 

bez pleķiem un bojājuma pazīmēm, 

sveramie** 

Kg 50 

131. Bumbieri     Saldi , gatavi tūlītējai lietošanai svaigā 

veidā, sulīgi, bez bojājumiem, 

sveramie** 

Kg  50 

132. Citroni    Sulīgi, plānu miziņu, bez bojājumiem., 

diametrs 5-7 cm, sveramie** 

Kg  20 

133. Kivi  Saldi , gatavi tūlītējai lietošanai svaigā 

veidā, sulīgi, bez bojājumiem, 

sveramie**  

Kg  20 

134. Mandarīni Sulīgi, saldi, plānu miziņu, viegli lobās, 

maz sēkliņām, bez bojājumiem.  

Diametrs 4-6 cm , sveramie** 

Kg  50 

135. Vīnogas Svaigas, veselas, gaišas, bez kauliņiem, 

nebojātas, gatavas tūlītējai lietošanai 

svaigā veidā, svara** 

Kg  10 

136. Vīnogas Svaigas, veselas, tumšās,  nebojātas, 

gatavas tūlītējai lietošanai svaigā veidā, 

svara** 

Kg  10 

Piegādes nosacījumi: 

*Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to 

piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš. 

* Piegādātājs 1 dienu iepriekš (telefoniski) informē piegādātāju par produktu sortimentu un daudzumu 

attiecīgajā piegādes dienā. 

* 129.-136.daļā produkcijas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma vienu reizi nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

** Fasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 
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3.pielikums 

        Iepirkuma identifikācijas  

Nr. LNRCR 2011/2 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Pārtikas preču piegāde Latgales novada 

rehabilitācijas centra „Rāzna” vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. LNRCR 2011/2 
 

 

Nr. 

p.k. 

Preces 

nosaukums 

Tehniskā specifikācija Pretendenta 

piedāvātās 

preces 

specifikācija 

(nosaukums, 

fasējums, 

iepakojums) 

Pretendenta 

piedāvātās 

preces 

raţotājs 

Pretendenta 

piedāvātās 

preces 

izcelsmes vieta 

Mērvienība  Plānotais 

max. apjoms 

(līguma 

izpildei – 12 

mēnešiem) 

Cena Ls 

bez 

PVN 

(par 

vienību) 

Summa 

Ls  bez 

PVN  

(par 

apjomu) 

Summa 

Ls ar 

PVN 

(par 

apjomu) 

1. Kartupeļi 

(pārtikas) 

Bumbuļi - gludi, iegareni 

ovāli vai apaļi, acis 

seklas, mīkstuma krāsa 

dzeltena. Vārot neizjūk, 

pēc vārīšanas netumšojas. 

Veseli, svaigi, nebojāti, 

sausi, tīri, neplaisājuši, 

vienas botāniskās šķirnes, 

ar šķirnei raksturīgu 

formu un krāsu. 

 Kartupeļi bez asniem, 

bez zaļiem plankumiem, 

nav apvītuši vai mitri, bez 

tukšiem vidiem un nav 

apsaluši. Kartupeļu 

diam.6-10 cm, garums 

10-15 cm, maisos 25-40 

kg. Zemes piemaisījumi, 

ne vairāk kā 1%.** 

   Kg 5900    

*Produkcijas piegāde tiks veikta vienu reizi nedēļā. 

* Preces piegādi un izkraušanu veic piegādātājs. 

Cenā ietilpst visi ar preci saistītie nodokļi (izņemot PVN) un preču piegādes izdevumi. Pārdevējs līguma darbības laikā nevar mainīt 

produktu cenas.  

 

 

 

  

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 
Z.V.  
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Pielikums Nr.4 

        Iepirkuma identifikācijas  

Nr. LNRCR 2011/2 

 

Piegādes līguma projekts  
 

Rēzeknes novada Lūznavas pagastā,         2011.gada __.__________ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales novada rehabilitācijas centrs 

„Rāzna””, turpmāk saukta Pircējs, tās valdes priekšsēdētājas D.Gavares-Karpovas personā, turpmāk 

šajā Līgumā saukts PIRCĒJS, no vienas puses,  

un ___________ ,  ______________________ personā, kura rīkojas uz __________ pamata, 

turpmāk šajā Līgumā saukts Pārdevējs, no otras puses, abi turpmāk Līgumā kopā vai katrs atsevišķi 

saukti Puses, pamatojoties uz Pircēja organizētā iepirkuma „Pārtikas preču piegāde Latgales novada 

rehabilitācijas centra „Rāzna” vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNRCR 2011/2, rezultātiem, 

savstarpēji vienojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt pārtikas produktus (turpmāk tekstā – Preces) saskaņā ar 

Pircēja pasūtījumu. Preču sortiments, ko pārdod Pārdevējs un cenas ir noteiktas šī līguma 

pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums”. Preču piegādi uz Pircēja atrašanās 

vietu Sauču kalna ielā 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. Pārdevējs nodrošina uz sava 

rēķina. 

1.2. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām līguma pielikumā Nr.1 noteiktās 

cenas, saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

1.3. Preces tiek piegādātas atsevišķās partijās, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumiem, kurus Pircējs 

izpilda saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. 

1.4. Pircējs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā. Līguma pielikumā Nr. 1 noteiktie preču apjomi 

var nesakrist ar līguma izpildes gaitā pasūtīto preču apjomu, Pircējs, ņemot vērā objektīvus 

apstākļus, var iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu. 

 

2. PREČU CENAS UN LĪGUMA SUMMA 

 

2.1. Plānotā kopējā samaksa par piegādātajām precēm atbilstoši Pārdevēja iepirkuma procedūras 

ietvaros iesniegtajam piedāvājumam tiek noteikta līdz Ls ______ (__________________) 

(turpmāk tekstā – „ Līguma summa”), t.sk. līgumcena Ls ____ (___________________) un PVN 

22 % Ls __________ (___________). 

2.2. Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.1 noteiktās cenas. Līguma summa (Preču cenas) 

ietver Preču piegādes izdevumus līdz līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta), preču 

izkraušanu, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas 

uz Precēm un to piegādi. 

2.3. Precēm, kurām tirgū ir sezonāla rakstura cenu pazemināšanās, tiek piemērota cenas atlaide. Par 

cenu pazemināšanos tirgū, Pircējs informē Pārdevēju. Šādu informāciju Pircējs balsta uz tirgus 

izpētes datiem (cenu piedāvājumi no citiem Piegādātājiem, publiski pieejamas ziņas, statistikas 

dati utml.).  

Atlaide tiek norādīta preču pavadzīmē. Ja preču pavadzīmē atlaide nav norādīta atbilstoši šim 

līguma noteikumam, Pircējs pavadzīmi neapmaksā, un nodot atpakaļ. Pārdevējs labo kļūdu un 

iesniedz jaunas pavadzīmes. Ja Pircējs ir apmaksājis pavadzīmi, kurā nav bijušas iekļautas līguma 

2.3. punktā noteiktās atlaides, tam ir tiesības rīkoties atbilstoši 6.3.punkta noteikumiem.  

2.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču pievienotās vērtības nodokļa likme, Preču 

cenas un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes 

izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preču cenas un līguma 

summa bez PVN šādā kārībā nevar tikt grozītas. 
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3. MAKSĀJUMI 

 

3.1. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta Latvijas latos, atbilstoši šī Līguma pielikumā Nr. 1 

noteiktajām cenām, saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Preču pavadzīmi-rēķinu, veicot pārskaitījumu uz 

rēķinā norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šajā Līgumā noteiktajā kārtībā 

abpusējas Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas. 

 

4. PREČU PIEGĀDES UN SAĽEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Pārdevējs preci piegādā Sauču kalna ielā 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.. 

4.2. Pircējs telefoniski pa tālr. _ _____ __________ vai ____________ vai pa e-pastu paziņo 

Pārdevējam par nepieciešamo preču daudzumu. Pārdevējs Preci piegādā saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju. 

4.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamo Preču apjomu, attiecīgi samazinot Līguma 

summu. 

4.4. Pārdevējs nodod Preces kopā ar preču pavadzīmēm-rēķiniem, preču izcelsmes un garantijas 

sertifikātiem (ja nepieciešams). Dokumentos jābūt norādītam Preču uzglabāšanas reţīmam. 

4.5. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pircējam ar brīdi, kad Līdzēji (to pilnvaroti 

pārstāvji) parakstījušas Preču pavadzīmi-rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, Pircējam ir jāpārbauda 

piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam un jāizdara atzīme par Preces 

pieņemšanu uz viena no preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš tiek atdots Pārdevējam. 

4.6. Pārdevējs nodrošina, ka Pircējam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti 

Preču pavadzīmju-rēķinu trīs eksemplāri (viens eksemplārs - Pārdevējam, divi eksemplāri – 

Pircējam), Preču pavadzīmēs-rēķinos tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas latos, PVN likme un 

kopējā cena ar PVN. 

4.7. Pilnvarotās personas šī līguma saistību izpildīšanā: 

No Pircēja puses:   ______________, tālrunis ____________ 

No Pārdevēja puses: ______________, tālrunis ______________ 

 

5. PRECES KVALITĀTE 

 

5.1. Piegādātās preces kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

5.2. Obligātās prasības:  

 pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 1/2 no raţotāja noteiktā 

kopējā derīguma termiņa; 

 derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas; 

 uz pārtikas preču iepakojuma jābūt norādītam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos; 

 pārtikas preču pavaddokumentos jābūt norādītam pārtikas preču uzglabāšanas reţīmam; 

 cūkgaļai, zivīm un putnu gaļai Pārdevējam jānodrošina sadalītās gaļas katra gabala 

iepakojumā un uz katra gaļas gabala jābūt veselības marķējumam un īpašajam marķējumam, 

kurš ietver krotālijas numuru, izcelsmes valsti, valsti, kurā dzīvnieks nokauts, lopkautuves 

reģistrācijas numuru, pārstrādes uzņēmuma reģistrācijas numuru un kaušanas datumu; 

 produktu piegāde atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma tehniskajā specifikācijā 

noteiktajam laikam; 

 produkti jāpiegādā sortimentā un daudzumā, kurš noteikts pasūtījumā; 

 Pārdevējam jānodrošina pasūtītā preču piegāde ar savu transportu un izkraušana. 

5.3. Ja tiek atklāta Preces neatbilstība kvalitātei, iztrūkums Preces bojājumi, grauzumi, vītumi, 

derīguma termiņa neatbilstība, vai cita veida neatbilstība līguma noteikumiem Pircējs 

nekavējoties sastāda defekta aktu, piedaloties Pārdevēja pārstāvim, un par neatbilstības faktu 

telefoniski paziņo Pārdevējam. 

5.4. Pārdevēja pienākums ir dot norādes par rīcību ar šādu Preci, atzīt Preces neatbilstību, vai 

nekavējoties, tajā pašā dienā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai. 

5.5. Pārdevējam līguma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā konstatētie trūkumi jānovērš nekavējoši. Ja 

konstatēto trūkumu novēršana uzreiz nav iespējama, tad šos trūkumus jānovērš Pusēm savstarpēji 

vienojoties, bet ne vēlāk kā darba dienas laikā. 
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5.6. Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvo Preču transportēšanu pie 

Pārdevēja, un apmainīto Preču piegādi Pircējam. 

5.7. Viss risks par piegādātās Preces bojāšanos, bojāeju un zaudējumu pāriet Pircējam no 

pavadzīmes parakstīšanas brīţa, ja nav sastādīts defekta akts. Pārdevējs atbild par Preces 

bojāšanos pirms realizācijas termiņa beigām tās slikto īpašību (neatbilstošas kvalitātes)  dēļ, pie 

nosacījuma, ja Pircējs ievērojis Preču uzglabāšanas noteikumus un nodrošina Pircēju ar 

nekvalitatīvas Preces nomaiņu pret kvalitatīvu Preci.  

5.8. Ja Pārdevējs, saņēmis paziņojumu nespēj novērst Preces trūkumus Pircējam pieņemamā termiņā 

no pretenzijas saņemšanas brīţa, tad Pircējs var veikt nepieciešamās darbības uz Pārdevēja rēķina 

un riska. 

5.9. Punktā 5.4. un 5.5. minēto darbību neveikšana no Pārdevēja puses nozīmē pretenzijas atzīšanu. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Ja līgumā noteiktajā termiņā (24 stundu laikā) saskaņā ar 5.4., 5.5. punkta noteikumiem Pārdevējs 

neapmaina nekvalitatīvo Preci, tad tas 10 (desmit) dienu laikā atmaksā Pircējam nekvalitatīvās 

Preces cenu un līgumsodu 10% apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas. 

6.2. Ja Pārdevējs līgumā noteiktajā termiņā (saskaņā ar 4.2. punkta prasībām) nepiegādā preces, tad 

maksā Pircējam līgumsodu 5 (piecu) % apmērā no nepiegādāto preču vērtības par katru kavējuma 

stundu. 

6.3. Ja Pārdevējs nepilda 2.3., 4.2., 4.3. un 5.6. punktu noteikumus, tad Pircējam ir tiesības līgumsodu 

un par radušos zaudējumu summu samazināt kārtējo Pārdevējam veikto maksājumu. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Pircējs var prasīt kā līgumsoda, tā arī 

Līguma noteikumu izpildīšanu. 

6.5. Līdz brīdim, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam, visu risku par to, ja Preces iet bojā vai 

bojājas, nes Pārdevējs. 

6.6. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 

 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 

ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

7.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, 

dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi 

apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robeţās. 

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļi nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību 

neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

7.4. Tai Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā 

par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

7.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 10 

(desmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek 

lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

 

8. LĪGUMA TERMIĽŠ UN IZBEIGŠANA 

 

8.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Pircēja, gan no Pārdevēja puses, un ir 

spēkā līdz ____________________. 

8.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu paziņojot par to rakstiski Pārdevējam 10 (desmit) 

dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: 

8.2.1. Pārdevējs pēc pasūtījuma saņemšanas nav piegādājis Pircējam Preces saskaņā ar 

līguma 4.2. punktā noteikto kārtību. 

8.2.2. Pārdevējs vairāk kā divas reizes nepilda vai pārkāpj līgumā noteiktās saistības. 
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9. CITI NOTEIKUMI 

 

9.1. Puses garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. 

Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

9.3. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

9.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, 

strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

9.5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tā 

nekavējoties paziņo par to otrai Pusei. 

9.7. Līgums ir sastādīts un parakstīts uz ___(_____) lappusēm divos eksemplāros, katrai Pusei pa 

vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumam pievienots viens pielikums 

„Tehniskā specifikācija un cenas” uz ______ lapas. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

PIRCĒJS                                             PĀRDEVĒJS 

Valsts SIA “Latgales novada  

rehabilitācijas centrs „Rāzna”” 

Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., 

Rēzeknes nov., LV-4627 

Tālrunis/fakss 64646910 

Nodokļu maksātāja kods: 40003275348 

Bankas nosaukums: Valsts Kase 

Bankas kods: TRELLV22 

Norēķinu konts: LV94TREL9290872000000 

 

 

___________________________________ 

Valdes priekšsēdētāja  D.Gavare-Karpova 

Nosaukums:  

 

Adrese:  

 

Tālrunis ___________, fakss_____________ 

Nodokļu maksātāja kods:  

Bankas nosaukums: 

Bankas kods: 

Norēķinu konts: 

 

________________________________ 

(Vārds, uzvārds, amats) 

 
 

 


