
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.p.)

Paziņojuma publicēšanas datums:

1 4 / 1 1 / 2 0 1 1

1. Iepirkums

1.1. Līguma veids:
Būvdarbi
Piegāde X
Pakalpojumi

1.2. Iepirkuma nosaukums:                    
,, PĀRTIKAS PREČU IEGĀDE DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAI”
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs:      DVĢ 2011/1
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets:  pārtikas preču piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijai

I.5. Paredzamā līgumcena:  līdz Ls 20 000,00 (bez PVN)
2. Līguma slēdzējs
2.1. Līguma slēdzējs:                                              2.2. Kontaktpersona:

Organizācijas nosaukums, reģistrācijas 
numurs:
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Reģ.Nr. 90001167749

Kontaktpersona: 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēdnīcas vadītāja 
V.Moroza

Adrese:
Cietokšņa ielā 33, Daugavpils, Latvija

Tālruņa numurs:
65421633, 65422476

Pasta indekss:
LV 5401

Darba laiks:
Plkst. 9:00-17:00

Tālruņa numurs:
65421633

Elektroniskā pasta adrese:
dvg@dautkom.lv

Faksa numurs:
65421633

Mājas lapas adrese (URL)
www.daugrc.edu.lv

3. Papildus informācija

3.1. Papildu informāciju var saņemt līdz 23.11.2011. plkst. 17:00;

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Cietokšņa  ielā 33

3.2. Paziņojumu sagatavoja:
Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēdnīcas vadītāja V.Moroza

(amats, vārds, uzvārds)
3.3. Tālrunis: 65422476
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PĀRTIKAS PRECĒM

DAĻA NR.1    
GAĻA UN GAĻAS PĀRSTRĀDES PRODUKTI

Nr
.

p/k

Produkcijas 
nosaukums un 

minimālās 
kvalitātes prasības 

produktiem

Apjom
s kg
(12 

mēn.)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendenta 
piedāvājums 

(izcelsmes valsts, 
ražotājs, produkta 

nosaukums, 
produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojums)

Cena 
Ls 

bezPV
N 

1.mērv.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkt

a 
apjoma

m

Vārītas desas

1.

„Piena desa”
a/l no augstvērtīgas 
cūku(25-30%) un 
liellopu gaļas(30-
35%), vistas gaļa(10-
15%) dabīgā apvalkā, 
gabalos no 0.5-1kg), 
oriģināls vakuuma 
iepakojums, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti

120 kg svara

2.

„Doktora desa”
a/l labi griežama ar 
liellopu gaļu un 
cūkgaļu, dabīgā 
apvalkā), cūku(25-
30%) un liellopu 
gaļas(30-35%). 
Fasējums 0.5-1kg, 
oriģināls vakuuma 
iepakojums, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti

40 kg svara

Cīsiņi

3.

„Piena” cīsiņi”
a/l no liellopu, 
cūkgaļas un vistas 
gaļas ar garšvielām) 
vai ekvivalents, 
oriģināls vakuuma 
iepakojums, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti 
fasējums 1-2kg

90 kg svara

4.

„Bērnu cīsiņi”
a/l no liellopu un 

cūkgaļas, cīsiņi 
dabīgā apvalkā, 70% 
gaļas,  oriģināls 
vakuuma iepakojums, 

60 kg svara
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ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums 1-2kg

Sardeles

5.

Cūkgaļas sardeles
no a/l  cūkgaļas ar 
garšvielām dabiskā 
apvalkā, 70% gaļas, 
oriģināls vakuuma 
iepakojums, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums 1-2kg

60 kg svara

Kūpinājumi

6.

„Ķiršu servilāde”  
no a/l liellopu gaļas 
un cūkgaļa ar speķa 
gabaliņiem un 
garšvielām, oriģināls 
vakuuma iepakojums, 
ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums 0.3-0.5kg

20 kg svara

7.

„Mednieku desiņas” 
a/l kūpinātas tievas 
desiņas no liellopu un 
cūkgaļas ar garšvielu 
maisījumu, oriģināls 
vakuuma iepakojums, 
ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums 1-2kg

70 kg svara

8.

Cūkgaļas ribiņas
cepšanai ar 
garšvielām, no a/l 
cūkgaļas, oriģināls 
vakuuma iepakojums, 
ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
svaigas, atdzesētas, 
40% cūkgaļas, 60% 
kauli, fasējums 1-3kg

30 kg svara

9.

„Auksti kūpināts 
salami”
no a/l liellopu gaļas 
un cūkgaļas,  ar 
smaržīgām 
garšvielām un dūmu 
aromātu, vai 
ekvivalents, oriģināls 
vakuuma iepakojums, 
ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti,
fasējums 0.3-0.5kg

20 kg svara

10.
Liellopu gaļas rulete
a/l liellopu šķiņķis, 
kūpināti sutināts bez 

40 kg svara
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taukiem , termoiepak. 
ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums 1-2kg

11.

Cūkgaļas šķiņķis 
„Mājas žāvējums”,
bez ādas, bez 
kauliem, bez cīpslām, 
bez taukiem
termoiepak. ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, , 
fasējums 1-2kg 

20 kg svara

12.

Vistu rulete 
"Mājas"
no vistu gaļas 
gabaliņiem ar 
garšvielām, bez ādas, 
bez kauliem vai 
ekvivalents, oriģināls 
vakuuma iepakojums 
ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums 1-2kg

15 kg svara

Cūkgaļa, liellopu gaļa, malta gaļa (svaigi saldēta)

13.

Speķis
žāvēts ar garšvielām, 
labi griežams 
oriģināls vakuuma 
iepakojums, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums no 1kg-
1,5kg, 

30 kg svara

14.

Filejas gabals
a/l sadalīta cūkgaļa, 

nesaldēta, svaiga, 
atdzesēta, bez ādas, 
bez kauliem, bez 
cīpslām, bez taukiem 
oriģināls vakuuma 
iepakojums , ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums no 2kg-5kg 

60 kg svara

15.

Karbonāde 
a/l sadalīta cūkgaļa, 
nesaldēta, svaiga, 
atdzesēta, bez ādas, 
bez kauliem, bez 
cīpslām, bez taukiem 
oriģināls vakuuma 
iepakojums,  ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums
no 1kg-3kg 

85 kg svara
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16.

Pakaļējais šķiņķis 
bez kaula
a/l sadalīta cūkgaļa, 
nesaldēta, svaiga, 
atdzesēta, bez ādas, 
bez kauliem, bez 
cīpslām, bez taukiem 
oriģināls vakuuma 
iepakojums  ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums no 1kg-3kg

40 kg svara

17.

Lāpstiņa bez kaula
a/l sadalīta cūkgaļa, 
nesaldēta, svaiga, 
atdzesēta, bez ādas, 
bez kauliem, bez 
cīpslām, bez taukiem 
oriģināls vakuuma 
iepakojums, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti,  
fasējums no 1kg-3kg

280 kg svara

18.

Sadalīta liellopu gaļa  
a/l bez kauliem un 
cīpslām, svaiga, 
atdzesēta, oriģināls
vakuuma iepakojums, 
ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums no 1kg-5kg

220 kg svara

Pusfabrikāti

19.

"Kupāti"
tievas desiņas dabīgā 
apvalkā, no cūkgaļas 
un liellopu gaļas ar 
sīpoliem un 
ķimenēm) svaigas, 
oriģināls vakuuma 
iepakojums, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums 1-2kg, 

60 kg svara

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpilīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
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           (nosaukums)

___________ ________________           ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

z.v.
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DAĻA NR.2.
VISTAS GAĻA UN GAĻAS SUBPRODUKTI

Nr
p/k

.

Produkcijas 
nosaukums

Apjo
ms 

(līdz)
Mērv.

Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvājum
s (izcelsmes 

valsts, 
ražotājs, 
produkta 

nosaukums, 
produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojums
)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

Subprodukti

1.

Liellopu aknas
a/l, bez cīpslām, 
saldētas, oriģinālā  
nebojātā vakuuma 
iepakojumā, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums  1kg-10kg, 

115 kg svara

2.

Cūkgaļas mēle
a/l, saldētas, oriģinālā  
nebojātā vakuuma 
iepakojumā,  ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti, 
fasējums  1kg-10kg

65 kg svara

Vistas gaļa

3.

Vistu šķiņķīši / 
ceturtdaļas
saldēti, viegli 
atdalāmi, bez 
redzamiem 
bojājumiem, nebojātā 
celofāna iepakojumā 
un kartona kastē, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti 
fasējums 1kg-10kg

180 kg svara

4.

Vistas gaļas fileja
Saldēta, viegli 
atdalāma, bez 
redzamiem 
bojājumiem, nebojātā 
celofāna iepakojumā 
un kartona kastē, ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti 

40 kg svara
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fasējums 1kg-5kg 

5.

Vistas malta gaļa
no a/l vistas gaļas 

labi attīrītas no 
kauliem,85-90% 
gaļas, nebojātā 
oriģinālā vakuuma 
iepakojumā, ,ar 
izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti 
fasējums  0,5kg-1kg

300 kg svara

6.

Vistas aknas
saldētas, bez 
redzamiem 
bojājumiem, nebojātā 
celofāna iepakojumā , 
ar izgatavotāja un 
realizācijas etiķeti 
fasējums no 1kg-3kg, 

40 kg svara

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________            ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

z.v.
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DAĻA NR. 3
PIENA PRODUKTI (PIENS, ĶEFĪRS, SIERS, KRĒJUMS, JOGURTS)

Nr
p.k

.

Produkcijas 
nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Prasības 
iepak.

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 
1.mē
rv.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

1.

Piens
tauku saturs no 2,0% 

-2,5%, produkta garša 
tīra, krāsa balta vai 
viegli iedzeltena, bez 
tauku piciņām un 
olbaltumvielu 
pārslām, fasējums 1L, 
nebojātā  Elo-pakā

480 kg 1L

2.

Kefīrs
tauku saturs 2,0%-

2,5%.  Pienskāba, 
atspridzinoša, 
skābpiena produktam 
raksturīga garša un 
smarža, krāsa balta 
vai viegli iedzeltena 
konsistence 
viendabīga, māreni 
bieza ar izjauktu 
recekli, fasējums 1L, 
nebojātā Elo-pakā vai 
celofāna pakās,

450 kg 1 L

3.

Jogurts svara
tauku saturs 2,5% 
labas kvalitātes, 
viendabīgas 
konsistences, svaigs,  
bez konservantiem, 
salds, ar dažādām 
augļu piedevām, tīros 
plastmasas spaiņos, 
fasējums no 1kg-2kg

120 kg 1kg-2kg

4.

Skābs krējums tauku 
saturs 20% -25%, 
tīra pienskāba garša ar 
svaigam krējumam 
raksturīgu tīru 
produkta smaržu. 
Konsistence 
viendabīga, mēreni 
bieza, nedaudz 
spīdīga, bez augu 
taukiem, fasējums no 
0,5kg – 3kg tīros 
plastmasas spaiņos

120 kg
0,5kg-3 

kg

5. Krējuma 60 kg 1kg-3 kg
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izstrādājums
tauku saturs  20%, 

tīra pienskāba garša ar  
krējumam raksturīgu 
tīru produkta smaržu. 
Konsistence 
viendabīga, mēreni 
bieza, nedaudz 
spīdīga, fasējums no 
1kg-3kg tīros 
plastmasas spaiņos

6.

Salds krējums, tauku 
saturs ne mazāks kā 
35% , produkta garša 
tīra, krāsa balta vai 
viegli iedzeltena, 
konsistence 
viendabīga. Fasējums 
no 0,2kg-0,25kg 
rūpnīcas iepakojumā 

40 kg
0,2 kg-
0,25kg

7.

Biezpiens (sveramais) 
labas kvalitātes, tauku 
saturs 9%, 
viendabīga, mēreni 
blīva, saldena ar 
biezpiena masai 
raksturīgu tīru 
pienskābu garšu. 
Fasējums no 1kg-5kg 
tīrā nebojātā celofāna 
maisā 

130 kg 1kg -5kg

8.

Biezpiena sieriņi 
"Gardumiņš" vai 
ekvivalents,  masa 
viendabīga, mēreni 
blīva, ar biezpiena 
masai raksturīgu tīru 
pienskābu garšu un 
aromātu, ar dažādiem 
piemaisījumiem 
(vaniļas, 
marmelādes), 
oriģināliepakojumā 

120 gab. 0,1 kg

9.

Glazētais biezpiena 
sieriņš "Mazulis" vai 
ekvivalents,
masa viendabīga,
mēreni blīva, ar 
biezpiena masai 
raksturīgu tīru 
pienskābu garšu un 
aromātu, ar šokolādes 
glazūru, dažādu 
augļu, un ogu garšu.
Oriģināliepakojumā 

160 gab. 0,046 kg
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10.

Sviests
tauku saturs 82 % , 

a/l,, saldkrējuma. 
Oriģināliepakojumā.

20 kg 0,2 kg

11.

Augu tauku piena 
maisījums
Tauku saturs 72%, 
sviesta garšu. 
Oriģināliepakojumā.

10 kg 0,200kg

10.

Saldpiena siers 
"Preilis" 
vai ekvivalents fas, 
tauku saturs 50%, 
nogatavināts.  
Oriģināliepakojumā.

120 kg 0,5 kg

11.

Kausēts siers, 
tauku saturs 26%-
40%, maiga 
viendabīga 
konsistence, labi 
uzziežama. 
Oriģināliepakojumā.

12 kg
0,2kg-
0,5kg

12.

Jogurts glāzē, 
Tauku saturs līdz 
2,5%, lviendabīgas 
konsistences, labas 
kvalitātes, ar 
dažādiem augļu un 
ogu piemaisījumiem .
Oriģināliepakojumā.

60 gab. 0,1 kg

13.

Konservēts 
iebiezinātais piens
ar cukuru. Fasējums 

0,400 kg skārda 
kārbā.  

12 kg 0,400 kg

14.

Vārīts iebiezinātais 
piens
ar cukuru, Fasējums 
0,400 kg skārda 
kārbā.  

20 kg 0,400 kg

15.

Dzeramais jogurts
labas kvalitātes, tauku 
saturs no 0,05% līdz 
2.5% viendabīgas 
konsistences, saldais, 
ar dažādām augļu, 
ogu piedevām . 
Oriģināliepakojumā.

80 kg 0,500 kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
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Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 
nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________ ____________________
    (amats)         (paraksts)      (paraksta atšifrējums)

z.v.
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DAĻA NR. 4 
KONDITOREJAS PRECES (no augstākā labuma kviešu miltiem)

Nr
p/k

.

Produkcijas 
nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

1.

Smalkmaizīte ar 
magonēm
no a/ l kviešu 

miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

2200 gab. 0,06 kg .

2.

Smalkmaizīte ar 
rozīnēm
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

800 gab. 0,075 kg

3.

Smalkmaizīte ar 
biezeni
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

700 gab. 0,075 kg

4.

Smalkmaizīte ar 
kanēli
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

2200 gab. 0,05 kg

5.

Smalkmaizīte ar 
marcipānu un 
riekstiem baltā 
glazūrā
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

800 gab. 0,05 kg

6.

Smalkmaizīte ar 
biezpienu
no a/ l kviešu 

miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

300 gab. 0,075 kg

7.

Smalkmaizīte " 
Labrīt" šokolādes 
glazūrā
vai citā glazūrā no a/l 
kviešu miltiem, tīrā 

1700 gab. 0,06 kg
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pārtikas kastē

8.

Mēlīte kārtainā
no a/ l kviešu 

miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

1800 gab. 0,06 kg

9.

Austiņa kārtainā
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

1800 gab. 0,06 kg

10.

Pīrādziņš ar biezeni 
no kārtainās mīklas  
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

1700 gab. 0,06 kg

11.

Smalkmaizīte dāņu 
rīts
no a/ l kviešu 

miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

1800 gab. 0,06 kg

12.

Rausis" Jelgavas"
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

600 gab. 0,06 kg

13.

Smalkmaizīte “Pie 
kafijas”
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

1700 gab. 0,06 kg

14.

Smalkmaizīte 
“Majori”
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

1900 gab. 0,06 kg

15.

Smalkmaizīte 
”Eksotika” 
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

1900 gab. 0,06 kg

16.

Plaucētie riņķīši
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

2200 gab. 0,03 kg

17.

Kēkss “Stoličnij”
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

500 gab. 0,05 kg

18

„Tartaletes”
vai ekvivalents no no 
a/ l kviešu miltiem, 
tīrā pārtikas kastē

300 gab. 0,05 kg

19

„Profitroļi”
vai ekvivalents no a/l 
kviešu miltiem, tīrā 
pārtikas kastē

300 gab. 0,05 kg

20 „Volovāni” 300 gab. 0,05 kg
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no a/l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē 

21

Kūka " Eklērs "
no a/l kviešu 

miltiem, ar šokolādes 
vai balto krēmu, tīrā 
pārtikas kastē

80 gab. 0,06 kg

22

Kūka " Pārsla "
no a/l kviešu miltiem 

ar biezpienu, tīrā 
pārtikas kastē  

40 gab. 0,06 kg

23

Kūka " Vecrīga "
no a/l kviešu miltiem 
ar biezpienu, tīrā 
pārtikas kastē  

200 gab. 0,065 kg

24

„Medus kūka”
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

60 gab. 0,06 kg

25

Kūka "Kartupelis "
no a/ l kviešu
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

40 gab. 0,05 kg

26

Kūka "Groziņš ar 
augļiem "
no a/ l kviešu 

miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

80 gab. 0,05 kg

27

Kūka " Jūra "
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

50 gab. 0,065 kg

28

Persiku jogurta 
kūka
no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

40 gab. 0,05 kg

29

Medus torte
vai ekvivalents 

no a/ l kviešu 
miltiem, tīrā pārtikas 
kastē

20 kg 1 kg

30 Cukura cepumi
vai ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem, 
oriģināliepakojumā

20 pac. 0,150 kg

31 Cepumi 
„Zvaigznīte”
vai ekvivalents no  a/l 
kviešu miltiem, 
oriģināliepakojumā

20 pac. 0,200 kg

32 Cepumi “Minutka”
vai ekvivalents vai 
ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem, 

20 pac. 0,200 kg
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oriģināliepakojumā
33 Cepumi ar 

magonēm vai 
ekvivalents no 
augstākā labuma 
kviešu miltiem, 
oriģināliep.

10 pac. 0.200 kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________       ________________            ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

z.v.
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DAĻA NR. 5  
RUDZU MAIZE UN KVIEŠU MAIZE (no augstākās kvalitātes miltiem)

Nr.
p.k

.

Produkcijas 
nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Fasējum

s
Prasības 

iepak.

Cena 
Ls BEZ 

PVN 
1.mērv.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

Kviešu maize

1.

„Tostermaize”
a/l  kviešu miltiem, 

mīkstuma mitrums ne 
vairāk kā 45%, 
sagriezta vienmērīgās 
šķēlēs ar vienmērīgu 
porainību, ar plānu 
nesadegušu garoziņu 
bez mehāniskiem 
bojājumiem. 
Fasējums līdz 0,350 
kg, katrs klaips 
atsevišķā iepakojumā. 

60 kg 0,350 kg

2.

„Baltmaize” 
a/l  kviešu miltiem, 
mīkstuma mitrums ne 
vairāk kā 45%, 
sagriezta vienmērīgās 
šķēlēs ar vienmērīgu 
porainību, ar plānu 
nesadegušu garoziņu 
bez mehāniskiem 
bojājumiem. 
Fasējums līdz 
0,350kg, katrs klaips 
atsevišķā iepakojumā.

280 kg 0,350 kg

3.

„Lauku”( ķieģelītis)  
vai ekvivalents, 
mīkstuma mitrums ne 
vairāk par 50%, rudzu 
milti 60%, kviešu 
milti 40%, sagriezta 
vienmērīgās šķēlēs ar 
vienmērīgu porainību, 
ar plānu nesadegušu 
garoziņu bez 
mehāniskiem 
bojājumiem. 
Fasējums līdz 
0,600kg, katrs klaips 
atsevišķā iepakojumā. 

470 kg 0,600 kg

4.

Saldskābā maize 
“Mārtiņa”
vai ekvivalents, rudzu 
milti 60%, kviešu 
milti 40%, sagriezta 

120 kg
0,600kg-
0,700 kg
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vienmērīgās šķēlēs ar 
vienmērīgu porainību, 
ar plānu nesadegušu 
garoziņu bez 
mehāniskiem 
bojājumiem. 
Fasējums līdz 
0,600kg, līdz 0,700kg, 
katrs klaips atsevišķā 
iepakojumā. 

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________               
____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

z.v.
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DAĻA NR.6  
SALDĒJUMS UN SALDĒTAS SULAS

Nr.p/
k

Produkcijas 
nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjoma

m

Vafeļu glāzītes salto vai ekvivalents

1.

* „Krievu
plombīrs”
no augšas un 
apakšas vafele.
Oriģināliepakojumā 
Fasējums kartona 
kaste

200 gab. 180 ml

2.

* „Šokolades 
plombīrs”
no augšas un 
apakšas vafele.
Oriģināliepakojumā. 
Fasējums kartona 
kaste

200 gab. 120 ml

2.

*”Saldējums 
školādes ar 
šokolādes 
gabaliņiem”
vafeļu glāzītē, 
Oriģināliepakojumā 
Fasējums kartona 
kaste

200 gab. 120 ml

3.

*”Saldējums 
karameļu”
vafeļu glāzītē, 
Oriģināliepakojumā
Fasējums kartona 
kaste 

200 gab. 120 ml

4.

*”Saldējums 
krējuma”
vafeļu glāzītē, 
Oriģināliepakojumā 
Fasējums kartona 
kaste

200 gab. 120 ml

Mini eskimo MAZAIS vai ekvivalents
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5.

* „Vaniļas 
saldējums”
šokolādes glazūrā, 
Oriģināliepakojumā
Fasējums kartona 
kaste

140 Gab. 50 ml

Saldētas sulas vai ekvivalents

6.

* „POP Jungle”
Ar dažādu augļu un 
ogu garšu.
Oriģināliepakojumā
Fasējums kartona 
kaste

120 gab. 65 ml

Kokteiļsaldējums

7.

*”Saldējums 
Plombīra”
Oriģināliepakojumā

10 kg 1000 ml

8.
*”Saldējums 
šokolādes”
Oriģināliepakojumā 

10 kg 1000 ml

Saldējums plastmasas glāzītēs vai ekvivalents

9

*”Saldējums 
dzērveņu”
Oriģināliepakojumā
Fasējums kartona 
kaste

210 gab. 200 ml

10

*”Saldējums 
šokolādes”
Oriģināliepakojumā
Fasējums kartona 
kaste

210 gab. 200 ml

11

*”Saldējums 
Karameļu”
Oriģināliepakojumā
Fasējums kartona 
kaste

210 gab. 200 ml

Eskimo vai ekvivalents

12

„Kārum”
Vaniļas vai šokolādes 

Oriģināliepakojumā
Fasējums kartona 
kaste

150 gab.

13

*Saldējums „Mr 
Big”

Oriģināliepakojumā
Fasējums kartona 
kaste 

270 gab. 200 ml

14

*Saldējums „Mussi”
Oriģināliepakojumā

Fasējums kartona 
kaste 

220 gab. 110 ml

* - vai ekvivalents
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*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________          ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

z.v.
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DAĻA NR.7  
ŠOKOLĀDES IZSTRĀDĀJUMI UN CITI SALDUMI

Nr
.

p/k

Produkcijas 
nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

1.

„Salmiņi”
no a/l kviešu miltiem, 
saldi ar sezamu, 
magonēm, vienāda 
garuma, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem. 
Oriģināliepakojumā. 
Fasējums

520 gab. 0,07 kg

2.

Cepumi „Pura”
vai ekvivalents, 
no a/l kviešu miltiem, 
dažāda veida, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem. 
Oriģināliepakojumā

60 gab. 0,07 kg

3.

Kukurūzas nūjiņas, 
bez krāsvielām, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem
Oriģināliepakojumā

250 gab. 0,130 kg

4.

Vafeles „Brīnums”
vai ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem, 
veselas, trauslas. 
Oriģināliepakojumā

100 gab. 0,08 kg

5.

Vafeles „Rebeka”
vai ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem, 
veselas, trauslas. 
Oriģināliepakojumā

50 gab. 0,09 kg

6.

Vafeles „Flirts”
vai ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem, 
veselas, trauslas. 
Oriģināliepakojumā

250 gab. 0,04 kg

7.
„Mini rulete”
ar dažādiem 

80 gab. 0,03 kg
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pildījumiem, 
bez mehāniskiem 
bojājumiem

8.

Kukurūzas pārslas
bez krāsvielām, 
glāzītēs, dažāda veida, 
veselas, trauslas.
Oriģināliepakojumā

50 gab. 0,350 kg

9.

Vafeles „Supra”
vai ekvivalents, 
no a/l kviešu miltiem, 
veselas, trauslas. 
Oriģināliepakojumā

250 gab. 0,03 kg

10.

Vafeles „Hello”
vai ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem,
veselas, trauslas. 
Oriģināliepakojumā

50 gab. 0,04 kg

11.

Konfektes 
„Sezamki” ,ar 
sēkliņām, veselas.
Oriģināliepakojumā

300 gab. 0,027 kg

12.

Karamele „Teātra”
vai ekvivalents, 
bez krāsvielam 
Fasētas celofāna 
maisā.

20 kg
1kg-2kg 

13.

Konfektes 
„Fortūna” vai 
ekvivalents, 
šokolādes glazūra, ar 
pildījumu, bez 
krāsvielām, svaigas, 
viegli kožamas .
Fasētas celofāna 
maisā.

10 kg 1kg-2kg 

14.

Konfektes „Rikis” 
(Karuna) 
vai ekvialents, 
šokolādes glazūra, ar 
pildījumu, bez 
krāsvielām, svaigas, 
viegli kožamas .
Fasētas celofāna 
maisā.

10 kg 1kg-2kg 

15.

Konfektes „Rebeka”
vai ekvivalents,
šokolādes glazūra, ar 
pildījumu, bez 
krāsvielām, svaigas, 
viegli kožamas .
Fasētas celofāna 
maisā.

6 kg 1kg-2kg 

16.
Konfektes „Milda” 
(Karūna) vai 
ekvivalents, 

6 kg 1kg-2kg 
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šokolādes glazūra, ar 
pildījumu, bez 
krāsvielām, svaigas, 
viegli kožamas .
Fasētas celofāna 
maisā.

17.

Konfektes „Laima”
vai ekvivalents, 
pildījums ar melleņu, 
dzērveņu u.c. ogu 
garšu, šokolādes 
glazūra, svaigas, 
viegli kožamas .
Fasētas  celofāna 
maisā.

10 kg 1kg-2kg 

Konfekšu kārbas

18.

„Asorti”,
kārba, bez 

bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma.

15 gab. 0,400 kg

19.

„Sonāte” 
vai ekvivalents,  
kārba, bez 
bojājumiem ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma.

20 gab. 0,400 kg

20.

„Vāverīte”
vai ekvivalents, 

kārba, bez 
bojājumiem ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma.

10 gab. 0,400 kg

Zefīrs, marmelāde, halva

21.

Krējuma zefīrs,
ar vaniļas garšu, 
salds, svaigs, mīksts, 
vienmērīga lieluma. 
Fasējums nebojātā 
kartona kastē

20 kg 1kg -3kg 

22.

Zefīrs šokolādes 
glazūrā 
salds, svaigs, mīksts, 
vienmērīga lieluma. 
Fasējums nebojātā 
kartona kastē

20 kg 1kg-3kg  

23.

Marmelāde ( asorti) 
salda, svaiga, mīksta 
bez krāsvielām, 
vienmērīga lieluma. 
Fasējums nebojātā 
kartona kastē

15 kg 1kg-2kg 

24. „Halva”, 100 gab. 0,065 kg
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svaiga, mīksta, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem .
Oriģināliepakojumā.

Šokolādes

25.

Šokolāde „Fregata”
vai ekvivalents, 
bez mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma.

200 gab. 0,100 kg

26.

Šokolāde 
„Māgonis”, 
“Vaverīte”, 
“Serenāde” vai 
ekvivalents, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

150 gab. 0,040 kg

27.

Šokolāde „Manija”
vai ekvivalents, 
ar riekstiem, ar 
mandelēm, karamieļu 
pildījumu, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem,  ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

800 gab. 0,067 kg

28

Šokolāde „Alibi”
vai ekvivalents, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

500 gab. 0,036 kg

29

Šokolāde „Karuna”
vai ekvivalents, , bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

100 gab. 0,100 kg

30

Šokolāde „Miks”
vai ekvivalents, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

100 gab. 0,042 kg

31
Šokolāde „Rigonda”
vai ekvivalents, bez 

100 gab. 0,100 kg
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mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

32

Krējuma šokolāde
vai ekvivalents, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

60 gab. 0,100 kg

33

Šokolāde „Lukss”
vai ekvivalents, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

60 gab. 0,020 kg

34

Šokolāde „Kalev”  ar 
pildījumu vai 
ekvivalents, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

40 gab. 0,100 kg

35

Šokolāde 
„Esmeralda” vai 
ekvivalents, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

30 gab. 0,100 kg

36

Dražeja (riekstu, 
kokosriekstu, rozīņu) 
šokolādes glazūrā, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

500 gab. 0,020 kg

37

Šokolādes „Twix”, 
„Mars”, „Snickers”, 
„Bounti” , bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

1200 gab. 0,057

38

Cepumi „prjaņiks”
ar šokolādi, bez 

mehāniskiem 
bojājumiem, svaigi, 
viegli kožami. 
oriģināliepakojuma. 

20 kg 2 kg
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Fasējums kartona 
kaste ar labi salasāmu 
derīguma termiņu

39

Vafeles ( sveramās) 
no a/l kviešu miltiem, 
veselas, trauslas, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, 
Fasējums kartona 
kaste ar labi salasāmu 
derīguma termiņu

25 kg 1kg-5kg 

40

Cepumi „Selga”
vai ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem veseli, 
mīksti. Fasējums 
kartona kaste ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu

10 kg 1kg-5kg

41

Cepumi „Trubiņas”
vai ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem. 
veselas, trauslas  
Fasējums kartona 
kaste ar labi salasāmu 
derīguma termiņu

20 kg 1kg-3kg

42

Krējuma prjaņikī” , 
no a/l kviešu miltiem, 
veseli, svaigi. 
Fasējums kartona 
kaste ar labi salasāmu 
derīguma termiņu

20 kg 1kg-5kg 

43

Cepumi „Brīnums”
vai ekvivalents, no a/l 
kviešu miltiem. 
Veseli, svaigi. 
Fasējums kartona 
kaste a ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu

15 kg 1kg-3kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________          ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)
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z.v.
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  DAĻA NR. 8
SULAS, MINERĀLŪDEŅI, LIMONĀDES

Nr
.

p/k
Preces nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

Sulas

1.

Sula „Sadačok” 
vai ekvivalents, no 
80%-100% no 
svaigiem augļiem un 
ogām, salda, termiski 
apstrādāta  ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

1500 pac. 0.2 L

2.

Sula „Sadačok” 
vai ekvivalents, no 
80%-100% no 
svaigiem augļiem un 
ogām, salda, termiski 
apstrādāta  ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

1400 pac. 0,38L

3.

Ananāsu sula 100%,
no svaigiem augļiem, 
salda, termiski 
apstrādāta  ar labi 
salasāmu derīguma 

80 L 1 L
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termiņu uz 
oriģināliepakojuma 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

4.

Apelsīnu sula 100%,
no svaigiem augļiem, 
salda, termiski 
apstrādāta  ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

120 L 1 L

5.

Persiku sula 100%,
no svaigiem augļiem, 
salda, termiski 
apstrādāta,  ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma. 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

40 L 1 L

6.

Multivitamīnu sula 
100%,
no svaigiem augļiem, 
salda, termiski 
apstrādāta, ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

100 L 1 L

7.

Greipfrūtu sula 
100%,
no svaigiem augļiem, 
salda, termiski 
apstrādāta  ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma 
Nav pieļaujami 

20 L 1 L



31

patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

8.

Dārzeņu sula 100%,
no svaigiem 
dārzeņiem, termiski 
apstrādāta, termiski 
apstrādāta  ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma. 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

20 L 1 L

9.

Citronu sula 100%,
no svaigiem augļiem, 
termiski apstrādāta, 
termiski apstrādāta  ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu uz
oriģināliepakojuma. 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

20 L 1 L

10.

Tomātu sula 100% 
no svaigiem augļiem, 
termiski apstrādāta, 
termiski apstrādāta  ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu uz 
oriģināliepakojuma. 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas,  pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas.

150 L 1 L

11.

Vīnogu sula 100%,
no svaigiem augļiem, 
salda, 
termiski apstrādāta, 
termiski apstrādāta  ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu uz 
oriģināliepakojuma. 
Nav pieļaujami 
patogēnie 

140 L 1 L
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mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas, pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas

12.

Ābolu sula 100%,
Vīnogu sula 100%,
no svaigiem augļiem, 
salda, 
termiski apstrādāta, 
termiski apstrādāta  ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu uz 
oriģināliepakojuma. 
Nav pieļaujami 
patogēnie 
mikroorganismi un 
zarnu grupas 
baktērijas, pelējumu 
sēnīte un raugu šūnas

150 L 1 L

Minerālūdens

13

"Mangaļi" (gāzēts)  
vai ekvivalents, 

0,5L plastmasas 
pudelēs

1000 pud. 0.5 L

14

"Mangaļi" (negāzēts) 
vai ekvivalentsm, 
0,5L plastmasas 
pudelēs

600 pud. 0.5 L

15

"Mangaļi" (negāzēts) 
vai ekvivalentsm, 
1,5L plastmasas 
pudelēs

600 L 1.5 L

16

"Mangaļi" (gāzēts) 
vai ekvivalentsm, 
1,5L plastmasas 
pudelēs

40 L 1.5 L

17

Dzēriens „Aukstā 
tēja”
bez konservantiem., 
0,5 L pudelēs

400 L 0,5L

18
"Mangaļi" (gāzēts)  
vai ekvivalents, 

0,33L stikla pudelēs
150 pud. 0.33 L

19
"Mangaļi" (negāzēts)  
vai ekvivalents, 

0,33L stikla pudelēs
80 pud. 0.33 L

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.
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Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________           ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

             
  z.v.
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DAĻA NR. 9    
SALDĒTI PUSFABRIKĀTI UN SALDĒTI PRODUKTI

Nr
.

p/k
Preces nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 
1.mēr

v.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

Kartupeļi FRĪ

1.

Kartupeļi FRĪ
''Friand'' (7mm)*vai 

ekvivalents, 
cepšanai, 
bez mehāniskiem 
bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu 

80 kg 2.5 kg

Saldēti zivju izstrādājumi

2.

Zivju pirkstiņi
labas kvalitātes, 
saldēti,  bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma iepakojumā 
ar labi salasāmu 
derīguma termiņu

40 kg 6kg

3.

Krabju nūjiņas
labas kvalitātes, 
sasaldētas,  bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu

75 kg 0,100kg

4.

Saldētas attīrītas 
garneles
labas kvalitātes, 
sasaldētas,  bez 

20 kg 0,200kg
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mehāniskiem 
bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu 

Pelmeņi

5.

Pelmeņi "Kungu"
vai ekvivalents, 
35%- 40% a/l 
cūkgaļas, sasaldēti,  
bez mehāniskiem 
bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu

40 pac. 0,4 kg

6.

Pelmeņi „Lauku” vai 
ekvivalents  a/l 
liellopu gaļa un 
cūkgaļas, sasaldēti,  
bez mehāniskiem 
bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

100 kg 2,5kg

Saldēti dārzeņi

7.

Pupiņas,
bez mehāniskiem 
bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

50 kg 2,5 kg

8.

Zupu komplekts
(saldētu dārzeņu 
asorti) 
vai ekvivalents, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

80 kg 2,5 kg

9.

Ziedkāposti, 
vai ekvivalents,
bez mehāniskiem 

bojājumiem, 
polietilēna vai 
vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 

40 kg 2,5 kg
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labi salasāmu 
derīguma termiņu.

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________              
____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

                z.v.
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DAĻA NR. 10
ZIVJU PRODUKCIJA

Nr
.

p/k
.

Preces nosaukums
Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkt

a 
apjoma

m

1.

Siļķes fileja eļļā
Sālīta siļķu fileja, bez 
ādas, bez bojājumiem. 
Fasējums tīros 
plastmasas spaiņos ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

60 kg 1kg-3kg

2.

Siļķes fileja 
marinādē
bez bojājumiem. 
Fasējums tīros 
plastmasas spaiņos ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

40 kg 1kg-3kg

3.

Laša  fileja mazsālīta   
griezta, nesaldēta, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

20 kg 0,5kg-2kg

4.

Heks 
zivs tīrītas bez galvas, 
svaigi saldētas, bez 
glazūras, bez 
redzamiem 
bojājumiem, viegli 
atdalāmas. Fasējums 
kartona kārbās

60 kg 1kg -10 kg

5.

Pangasius
zivs tīrītas bez galvas, 
svaigi saldētas, bez 
glazūras, bez 
redzamiem 
bojājumiem, viegli 
atdalāmas. Vakuuma 
oriģināliepakojumā ar 

80 kg 1kg
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labi salasāmu 
derīguma termiņu.

6.

Grenadieris
zivs tīrītas bez galvas, 
svaigi saldētas, bez 
glazūras, bez 
redzamiem 
bojājumiem, viegli 
atdalāmas. Fasējums 
kartona kārbās 

40 kg 1kg-5 kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata.
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums 

tiks uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________           ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

             z.v.
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DAĻA NR.11
ZIVJU KONSERVI UN JŪRAS PRODUKTI

Nr.
p/k

Preces nosaukums
Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls bez 
PVN visam 
produkta 
apjomam

1.

Mencas aknas
Oriģināliepakojums  
bez bojājumiem ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

20 gab. 0,23 kg

2.

Šprotes eļļā
Oriģināliepakojums  
bez bojājumiem ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

40 gab. 0,24 kg

3.

Skumbrija eļļā
Oriģināliepakojums  
bez bojājumiem ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

40 gab. 0,24 kg

4.

Tuncis eļļā
Oriģināliepakojums  

bez bojājumiem ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

60 gab. 0,185 kg

5.

Saira eļļā
Oriģināliepakojums  
bez bojājumiem ar 
labi salasāmu 
derīguma termiņu.

20 gab. 0.240 kg

6.

Jūras kāposti
konservēti, plastmasas 
spainīšos ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu

20 kg 1kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
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Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 
nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________ ____________________
    (amats)         (paraksts)                     (paraksta atšifrējums)

                z.v.
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DAĻA NR.12
LAUKU DĀRZEŅI

Nr.
p/k

Priekšmeta 
nosaukums

Apjoms 
(līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendenta 
piedāvājum
s (izcelsmes 

valsts, 
ražotājs, 
produkta 

nosaukums, 
produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojums
)

Cena 
Ls BEZ 

PVN 
1.mērv.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

1.

Sīpoli (galviņu)
labas kvalitātes, bez 
bojājumiem, sausi. 
Fasējums sietos

500 kg 30kg

2.

Burkāni
labas kvalitātes, bez 
bojājumiem, sausi. 
Fasējums sietos

1000 kg 30kg

3.

Bietes 
labas kvalitātes, bez 
bojājumiem, sausas. 
Fasējums sietos

850 kg 30kg

4.

Kartupeļi 
labas kvalitātes, bez 
bojājumiem, sausi. 
Fasējums  sietos.

4500 kg 30kg

5.

Svaigi kāposti
labas kvalitātes, bez 
bojājumiem, sausi. 
Fasējums sietos.

1100 kg 30kg

6.

Skābēti kāposti
bez etiķa, ar 
burkāniem labas 
kvalitātes. Fasējums 
tīros plastmasas 
spaiņos

80 kg 1kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)
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___________ ________________ ____________________
    (amats)         (paraksts)                                 (paraksta atšifrējums)

                z.v.
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DAĻA NR.13.
DĀRZEŅI

Nr.
p/k

Priekšmeta 
nosaukums

Apjom
s (līdz) Mērv.

Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvājum
s (izcelsmes 

valsts, 
ražotājs, 
produkta 

nosaukums, 
produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojums
)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 
1.mēr

v.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

1.

Baklažāni 
labas kvalitātes 
svaigi, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 40 kg 1kg-5kg

2.

Dilles
svaigas, labas 

kvalitātes, 
nepāraugušas,  fasētas 
kartona kārbā 10 kg

0,1kg-
1kg

3.

Paprika
svaiga, labas 
kvalitātes, bez 
bojājumiem, fasēta 
kartona kārbā 40 kg 1kg-3kg

4.

Puķu kāposti
svaigi, labas 
kvalitātes, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 40 kg 1kg-5kg 

5.

Pētersīļi zaļie
svaigi, labas 
kvalitātes, 
nepārauguši, fasēti 
kartona kārba 10 kg

0,1kg-
1kg

6.

Tomāti, 
labas kvalitātes, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 80 kg 1kg-5kg

7.

Gurķi
labas kvalitātes, 

nepārauguši, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārba 100 kg 1kg-5kg

8.

Ķīniešu kāposti
labas kvalitātes, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 130 kg 1kg-10kg
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9.

Ķiploki
labas kvalitātes, sausi, 
bez bojājumiem, 
fasēti kartona kārba 25 kg 1kg – 2kg

10.

Skābēti gurķi
bez etiķa, labas 

kvalitātes, Stikla 
burkās vai skārda 
kārbās. 80 kg 1kg – 5kg.

11.

Skābēti kāposti
bez etiķa, ar 
burkāniem, 
Plastmasas spaiņos 60 kg 1kg

12.

Salāti
svaigi, labas 
kvalitātes, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 15 kg

0,1kg –
1kg 

13.

Svaigi šampinjoni,
nepārauguši,  labas 
kvalitātes, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārba 60 kg 1kg- 5kg

14.

Kabači,
labas kvalitātes, 
nepārauguši, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 40 kg 1kg – 5kg 

15.

Cukini 
labas kvalitātes, bez 
bojājumiem, 
nepārauguši, fasēti 
kartona kārbā 50 kg 1kg – 5kg 

16.

Baltie redīsi
svaigi, labas 
kvalitātes, vidēja 
lieluma, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 80 kg 1kg – 5kg

17.

Puravi, 
svaigi, labas 
kvalitātes, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 15 kg

0,5kg-  
1kg

18.

Zaļie loki
svaigi, labas 
kvalitātes, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 20 kg

0,5kg –
1kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
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Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 
nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________            ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

                z.v.
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DAĻA NR.14.
AUGĻI

Nr
.

p/k
Priekšmeta 
nosaukums

Apjom
s (līdz) Mērv.

Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkt

a 
apjoma

m

1.

Ananāsi  
pārtikas, svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 15 kg 1kg-10kg

2.

Apelsīni 
pārtikas, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 140 kg 1kg-10kg

3.

Arbūzi  
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 50 kg 1kg-10kg

4.

Avokado
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 10 kg 1kg-10kg

5.

Banāni 
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 80 kg 1kg-10kg

6.

Bumbieri 
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 50 kg 1kg-10kg

7.

Citroni
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 30 kg 1kg-10kg

8.

Kivi
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 40 kg 1kg-10kg
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bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā

9.

Mandarīni 
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 70 kg 1kg-10kg

10.

Vīnogas 
pārtikas,  svaigas, labi 
nogatavojušās, bez 
bojājumiem, fasētas 
kartona kārbā 25 kg 1kg-10kg

11.

Āboli
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 160 kg 1kg-10kg

12.

Persiki 
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 20 kg 1kg-10kg

13.

Nektarīni 
pārtikas,  svaigi, labi 
nogatavojušies, bez 
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 20 kg 1kg-10kg

14.

Melones 
pārtikas,  svaigas, labi 
nogatavojušās, bez 
bojājumiem, fasētas 
kartona kārbā 30 kg 1kg-10kg

15.

Plūmes 
pārtikas, svaigas, labi 
nogatavojušās, bez 
bojājumiem, fasētas 
kartona kārbā 40 kg 1kg-10kg

16.

Zemenes 
pārtikas,  svaigas, labi 
nogatavojušās, bez 
bojājumiem, fasētas 
kartona kārbā 10 kg 1kg-2kg

17.

Ķirši
pārtikas,  svaigi, labi 

nogatavojušies, bez
bojājumiem, fasēti 
kartona kārbā 10 kg 1kg-2kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
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Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 
nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________ ____________________
    (amats)         (paraksts)                    (paraksta atšifrējums)

                 z.v.
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DAĻA NR.15
PUPIŅU KAFIJA

Nr
.

p/k Preces nosaukums
Apjom
s (līdz) Mērv.

Prasības 
fasējuma

m

Pretendenta 
piedāvājum
s (izcelsmes 

valsts, 
ražotājs, 
produkta 

nosaukums, 
produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojums)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez 

PVN 
visam 

produkt
a 

apjoma
m

1.

Pupiņu kafija 
„Selezione” vai 
ekvivalents 1 kg 
(augstākā labuma 
kafijas pupiņas) 
Kafijas cenā ietilpst 
kafijas automāta 
noma,  kas piemērots 
liela apjoma kafijas 
izgatavošanai, tā 
bezmaksas 
uzstādīšana, apkope 
un remonts, 
oriģināliep.

50 kg
0,5 kg -

1 kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________              
____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

                z.v.
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DAĻA NR.16.
KARSTIE DZĒRIENI

Nr
.

p/k
Preces nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkt

a 
apjoma

m

1.

Kafija ar iebiezināto 
pienu , 
skārda kārbā ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma, 

60 kg 0,400 kg

2.

Dabīgā kafija 
„Kronung” a
augstākā labuma, ar
labi salasāmu 
derīguma termiņu uz 
oriģināliepakojuma, 

40 kg 0,250 kg

3.

Šķīstošā kafija 
„Kronung”
augstākās labuma, ar
labi salasāmu 
derīguma termiņu uz 
oriģināliepakojuma, 

10 kg 0,100 kg

4.

„Kapučīno” 
dažādas garšas, ar

labi salasāmu 
derīguma termiņu uz 
oriģināliepakojuma,

800 gab. 0,010 kg

5.

Šķīstošā kafija „trīs 
vienā”
(paciņā), 
oriģināliepakojumā

300 gab. 0,02 kg

6.

Melnā tēja
augstākā labuma, 

lapu tēja 100% , bez 
piemaisījumiem, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  
oriģināliepakojumā

2000
paciņas 
vienai 
glāzei

0,002 kg

7.
Melnā tēja, 
augstākā labuma, lapu 
tēja 100% , bez 

10 kg 0,1kg -1kg
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piemaisījumiem, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  
oriģināliepakojumā 

8.

Zaļā tēja
augstākā labuma, 

augstākā labuma, lapu 
tēja 100% , bez 
piemaisījumiem, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  
oriģināliepakojumā 

350
paciņas 
vienai 
glāzei

0,002 kg

9.

Piparmētru tēja,
augstākā labuma, bez 
piemaisījumiem, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  
oriģināliepakojumā

350
paciņas 
vienai 
glāzei

0,002 kg

10.

Kumelīšu tēja, 
augstākā labuma, bez 
piemaisījumiem, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  
oriģināliepakojumā

350
paciņas 
vienai 
glāzei

0,002 kg

11.

Augļu tēja
augstākā labuma, bez 
piemaisījumiem, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  
oriģināliepakojumā

400
paciņas 
vienai 
glāzei

0,002 kg

12.

Kakao pulveris, 
augstākā labuma, bez 
piemaisījumiem, 
oriģināliepakojumā

5 kg 0,1kg-1kg

13.

Kakao ar iebiezinātu 
pienu
augstākā labuma, 
skārda kārbā ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma,  

5 kg 0,4

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)
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___________ ________________              
____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

z.v.
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DAĻA  NR.17.
BAKALEJA

Nr.
p/k

Preces nosaukums
Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

1.

Cukurs
balts, sauss, birstošs, 
bez sacietējumiem, 
Fasēts nebojātos 
maisos

300 kg 50kg 

2

Cukurs,
balts, sauss, birstošs, 
bez sacietējumiem, 
fasēts rūpnīcas papīra 
paciņā

120 kg 1kg 

3

Rafinēts cukurs
labas kvalitātes, balts, 
sauss,  fasēts rūpnīcas 
papīra paciņā

20 kg 0,005 kg

4.

Pūdercukurs
sauss, fasēts, birstošs, 
fasēts rūpnīcas papīra 
paciņā 

5 kg 1kg

5.

Kukurūza
konservēta bez ĢMO, 
skārda kārbā ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu uz 
oriģināliepakojuma

25 kg 0,420 kg

6.

„Lečo”
bez mehāniskiem 
bojājumiem, bez 
nepiederošām 
smaržām. Stikla burkā 
ar labi salasāmu 
derīguma termiņu.

5 kg 0,720 ml

7.

Mārrutki
Fasētas stikla burkā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu.

5 kg 0,200 kg

8.
Sinepes
Fasētas stikla burkā ar 
labi salasāmu derīguma 

5 kg 0,200 kg
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termiņu.

9.

Marinēti šampinjoni,  
sēnes vienmērīgas pēc 
izmēra, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, bez 
nepiederošām 
smaržām, 
stikla burkā ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu, 

10 kg 0,720 ml

10.

Skābenes konservētas
bez nepiederošām 
smaržām, ar 
vienmērīgu skābumu 
smalki sašķērētas, 
stikla burkā ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu.

50 kg 0.900 kg

11.

Marinēti gurķi, 
bez mehāniskiem 
bojājumiem, augļi 
veseli, bez 
nepiederošām 
smaržām, vidēji 
piesātināta marinētiem 
gurķiem raksturīga 
garša, marināde dzidra,
skārda kārbā vai
stikla burkā ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu.

100 kg
5 kg
3 kg

12.

Zaļie zirnīši zaļā vai 
gaiši zaļā krāsā, 
vienāda lieluma, bez 
mehāniskiem 
bojājumiem, bez 
nepiederošām 
smaržām, skārda 
bundžā vai stikla burkā  
ar labi salasāmu 
derīguma termiņu.

50 kg 0,690 kg

13.

Olīvas bez kauliem
bez mehāniskiem 
bojājumiem, bez 
nepiederošām 
smaržām, vienāda 
lieluma, vidēja izmēra, 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu.

10 kg 0,400 kg

14.

Konservēti ananāsi,
bez mehāniskiem 
bojājumiem, bez 
nepiederošām 
smaržām, vienāda 

10 kg 0,700 kg
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lieluma, marināde 
dzidra, salda,
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu

15.

Konservēti persiki
bez mehāniskiem 
bojājumiem, bez 
nepiederošām 
smaržām, vienāda 
lieluma, marināde 
dzidra, salda,
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu

10 kg 0,700 kg

16.

Džems
viendabīgas 
konsistences, izteikta 
augļu garša, bez 
konservantiem un 
krāsvielām, salds,
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu

80 kg 1kg-5 kg

17.

Augļu sīrups, 
konsistences, izteikta 
augļu garša, bez 
konservantiem un 
krāsvielām , masa 
viendabīga. Fasējums 
tīrā plastmasas spainī

20 kg 1kg-3 kg

18.

Ievārījums
(naturālais) , bez 
konservantiem un 
krāsvielām,  ar dažādu 
augļu un ogu garšu, 
viendabīgas 
konsistences, ar 
izteiktu  augļu garšu, 
stikla burkā  ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu.

40 kg 0.5-1 kg

18.

Saulespuķu eļļa
100% rafinēta augu 
eļļa, bez ĢMO , 
caurspīdīgs šķīdums, 
smarža un garša ir 
raksturīga eļļai, krāsa 
dzintara dzeltena, bez 
nevēlama blakus 
smaržām un piegaršām,
cepšanai/ salātiem , 
Fasējums plastmasas 
pudelēs ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu.

80 L 1L
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19.

Kartupeļu ciete,
sausa, birstoša, balta, 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu.

15 kg 400gr.

20.

Tomātu pasta  
svaiga, klasiska, 
viendabīgas 
konsistences, paredzēta 
pievienot otriem 
ēdieniem un zupām, 
bez konservantiem, 
Fasējums skārda kārbā 
ar labi salasāmu 
derīguma termiņu.

50 kg 1kg-5 kg

21.

„Kečups”
(asais, saldais, ar 
ķiplokiem)  vai 
ekvivalents, 
,viendabīgas 
konsistences, bez 
ĢMO,  paredzēts 
pievienot otriem 
ēdieniem, 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu.

50 kg 1L

22.

Majonēze „Ģimenes”
vai ekvivalents, 
augstākā labuma ,ar 
vienmērīgu  
konsistenci, ar nedaudz 
dzeltenu nokrāsu
Paredzēta salātu 
pagatavošanai, tauku 
saturs <65%. Fasējums 
tīrā plastmasas  spainī 
ar labi salasāmu 
derīguma termiņu.

230 kg 1kg -10kg

23.

Margarīns "Delma"
augstākā labuma, 
svaigs, ar izteiktu  
sviesta garšu, 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu.

30 kg 500 gr.

24.

Margarīns cepšanai,
svaigs, bez nevēlama 
blakus smaržām un 
piegaršām, 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu.

30 kg 0,5kg

25.

Makaroni "Adriana"
vai ekvivalents,  no 
augstākā labuma cieto 
šķirņu kviešu miltiem 

250 kg 0,5kg-5kg
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(lipekļa saturs ne 
mazāks kā 28%), 
vārīšanas procesā 
makaroniem jāsaglabā 
forma, jābūt mīkstiem, 
elastīgiem, 
nepieļaujama to 
salipšana. Fasēti 
celofāna 
oriģināliepakojumā

26.

Makaroni  -spageti  
no augstākā labuma 
cieto šķirņu kviešu 
miltiem (spageti un citi, 
lipekļa saturs ne 
mazāks kā 28%), 
vārīšanas procesā 
makaroniem jāsaglabā 
forma, jābūt mīkstiem, 
elastīgiem, 
nepieļaujama to 
salipšana. Fasēti 
oriģināliepakojumā 

50 kg 0,5 kg

27.

Kviešu milti 
„Dobeles”  
vai ekvivalents 
augstākā labuma kviešu 
milti bez kliju 
piemaisījumiem 
(lipekļa saturs ne 
mazāks kā 28%), Fasēti 
oriģināliepakojumā 

1000 kg svara 

28.

Vistas olas
kategorija  L, svaigas,  
fasētas kartona kastēs, 
ar tīrām čaumalām no 
ārpuses, veselas, 
nebojātas, 

3200 gab. 10 gab.

29.

Auzu pārslas
a/l,  bez 
piemaisījumiem, 
sausas, nenolobīto 
pārslu saturs ne vairāk 
kā 0,5% , kaitēkļu 
invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

45 kg 1kg

30.

Griķi
a/l sausi, birstoši, 
veselo kodoliņu saturs 
ne mazāk kā 99%, bez 
gružu piemaisījumiem, 
vienāda lieluma, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas

80 kg 1kg
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oriģināliepakojumā 

31.

Grūbas
a/l no veseliem 
graudiem, veselo 
kodoliņu saturs ne 
mazāk kā 99%, bez 
gružu piemaisījumiem, 
vienāda lieluma, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā .

35 kg 1 kg

32.

Manna
a/l , bez 
piemaisījumiem, sausa, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

30 kg 1 kg

33.

Pupiņas kaltētas, 
sausas, veselas, vienāda 
lieluma, vienādas 
gatavības pakāpes, 
gružu bez 
piemaisījumiem,
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

40 kg 1kg

34.

Rīsi  
a/l bez 
piemaisījumiem, sausi, 
birstoši, veselo 
kodoliņu saturs ne 
mazāk kā 99%, bez 
gružu piemaisījumiem, 
vienāda lieluma, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

260 kg 1 kg

35.

Zirņi šķeltie
a/l kaltētie, sausi, 
dzelteni, birstoši, bez 
gružu piemaisījumiem, 
vienāda lieluma, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

35 kg 1 kg

36.

Prosa 
a/l kaltētie, sausi, 
dzelteni, birstoši, 
veselo kodoliņu saturs 
ne mazāk kā 99%, bez 
gružu piemaisījumiem, 

35 kg 1 kg
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kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

37.

Kukurūzas putraimi
a/l , bez 
piemaisījumiem, sausa, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

30 kg 1 kg

38.

Pelēkie zirņi
a/l,  sausi, kaltēti, 
birstoši, bez gružu 
piemaisījumiem, 
vienāda lieluma, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

30 kg 1 kg

39.

Maizes raugs 
svaigs, bez nevēlama 
blakus smaržām un 
piegaršām, fasēts 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā ar 
labi salasāmu derīguma 
termiņu.

40 kg 0.1 kg

40.

Rieksti "Arahis"
Vienmērīga lieluma, 
sausi, bez 
piemaisījumiem, fasēti, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

10 kg 1 kg

41.

Valrieksti 
kvalitatīvi lobīti, fasēti 
bez piemaisījumiem, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

10 kg 1 kg

42.

Rīvmaize,
Smalki vienmērīgi 
malta, sausa, birstoša, 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

45 kg 1 kg

43.

Soda dzeramā
sausa, birstoša, 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

30 kg 0,5 kg

44.

Sāls ”Rupjā 
maluma”,
pārtikas, balta, sausa, 
bez piemaisījumiem,   
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

80 kg 1 kg
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45.

Sāls"Extra"
pārtikas, balta, sausa, 
bez piemaisījumiem,   
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

30 kg 1 kg

46.

Rozīnes 
bez kauliņiem, gaišas, 
nepārkaltētas, 
vienmērīga lieluma,  
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

30 kg 1kg-2kg

47.

Aprikozes žāvētas
bez kauliņiem, 
nepārkaltētas, 
vienmērīga lieluma, 
nesaspiestas, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

20 kg 1 kg

48.

Plūmes žāvētas
bez kauliņiem, 
nepārkaltētas, 
vienmērīga lieluma, 
nesaspiestas, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama,  rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

20 kg 1 kg

49.

Olīveļļa
bez ĢMO , caurspīdīgs 
šķīdums, smarža un 
garša ir raksturīga eļļai, 
krāsa dzintara dzeltena,  
bez nevēlamām  blakus 
smaržām un piegaršām,
salātu pagatavošanai, 
stikla pudelēs ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu.

40 L 1 l

50.

Marinētas bietes
smalki sašķērētās, ar 
vienmērīgu skābumiņu. 
Fasētas stikla burkās ar
labi salasāmu derīguma 
termiņu.

20 Kg 0,5 kg

51.

Miežu putraimi,
a/l no veseliem 
graudiem, sausi, bez 
gružu piemaisījumiem, 
veselo kodoliņu saturs 
ne mazāk kā 99%, bez 
gružu piemaisījumiem, 
vienāda lieluma, 
kaitēkļu invāzija nav 
pieļaujama, fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

40 kg 1 kg
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.oriģināliep.

52.

Marinēti dārzeņu 
asorti,
Ar vienmērīgu 
skābumiņu, ar izteikto 
dārzeņu smaržu, 
marināde dzidra Fasēti 
stikla burkās ar labi 
salasāmu derīguma 
termiņu.

20 Kg 0,5 kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.4 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________           ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)
z.v.
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DAĻA NR. 18.
GARŠVIELAS

Nr
.

p/k
Preces nosaukums

Apjom
s (līdz)

Mērv.
Prasības 
fasējuma

m

Pretendent
a 

piedāvāju
ms 

(izcelsmes 
valsts, 

ražotājs, 
produkta 

nosaukums
, produkta 
kvalitāte, 
fasējums, 

iepakojum
s)

Cena 
Ls 

BEZ 
PVN 

1.mērv
.

Cena Ls 
bez PVN 

visam 
produkta 
apjomam

1.

Citronskābe 
sausa, birstoša, fasēts 

rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

5 kg 1 kg

2.

Kanēlis malts
sauss, birstošs, ar 

izteiktu kanēļa 
brūnumu un smaržu, 
fasēts rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

5 kg 1 kg

3.

Lauru lapas
fasētas, sausas, 
kaltētas, veselas 
lapas, fasēta rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

30 pac. 0.015 kg

4.

Magones
sausas, birstošas,  
fasētas rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

5 kg 1 kg

5.

Melnie pipari
(maltie)  fasēti,  
sausi, birstoši, ar 
izteikto smaržu, fasēti 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

5 kg 1 kg

6.

Vaniļas cukurs
sauss, birstošs ar 
izteiktu vaniļas 
smaržu,asēts ar 
izteiktu smaržu, 
fasēts rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

5 kg 1 kg

7.

Garšvielu maisījums 
„Vegeta”
vai ekvivalents, 
sauss, birstošs, 

40 kg 1 kg
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smalki samalts  ar 
dārzeņu un zaļumu 
piedevām, fasēts 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

8.

Žāvēti pētersīļi, 
dilles
sausi, birstoši, smalki 
samalti,fasēti 
(10gr.),rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

40 pac. 0,01 kg

9.

Želatīns
Pārtikas, fasēts, 
sauss, fasēts rūpnīcas 
oriģināliepakojumā.

7 kg 1 kg

10.

Garšvielas zivīm 
gaļai, vistai 
sausas, birstošas, 
smalki 
samaltas,fasētas 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

3 kg
0,01 -

0,015kg

11.

Malti ķiploki
ar sāli, sausi, birstoši, 
smalki samaltas,fasēti 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

2 kg
0,01 -

0,015kg

12.
Kari,
fasētas rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

2 kg
0,01 -

0,015kg

13.

Vaniļas cukurs
sauss, birstošs, 
smalki samalts, ar 
izteiktu vanilīna 
smaržu, fasēts 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

2 kg
0,01 -

0,015kg

14.

Smaržīgie pipari 
graudi   ar izteiktu 
smaržu, fasēti 
rūpnīcas 
oriģināliepakojumā 

2 kg
0,01 -

0,015kg

15.

Mandeļu skaidiņas
sausas,birstošas bez 
piemaisījumiem, 
fasētas rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

5 kg 1kg

16.

Sezama skaidiņas
sausas, birstošas bez 
piemaisījumiem, 
fasētas rūpnīcas 
oriģināliepakojumā

4 kg 1kg

*piedāvāto cenu norādīt ar divām zīmēm aiz komata. 
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*ja pretendents neaizpildīs vai pārkopēs pasūtītāja minimālās kvalitātes prasības, piedāvājums tiks 
uzskatīts par neatbilstošu, jo pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.

Aprēķinot summu daļā par plānoto apjomu ar PVN tiek piemērota____% PVN likme.
Piedāvājums ir spēka 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa 

nolikums un piekrītam piegādes līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.3 atklātā 
konkursa nolikumam.

Pretendents:_______________
           (nosaukums)

___________ ________________            ____________________
    (amats)         (paraksts)     (paraksta 
atšifrējums)

   z.v.


