
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām

(Iepirkuma identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD)
Posms Nr. 1.

IEPIRKUMA PRASĪBAS
Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības 

Tehniskā piedāvājuma prasības 
Neviena prasība nav norādīta.

Finanšu piedāvājuma prasības

N.p.k. Prasības Ievadlauks Dokumenti
1. Pieteikums

Saskaņā ar nolikuma 18.punktu
Pielikumi: Pieteikuma veidlapa (Pieteikums_kval..docx)

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es obligāta/-as.
Ierobežojumi: Viena datne, Jebkura
datne

2. Apliecinājums par pieredzi
Saskaņā ar nolikuma 19.2. un 20.2.punktu
Pielikumi: Apliecinājuma veidlapa (Apliecinajums par pieredzi.docx)

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es obligāta/-as.
Ierobežojumi: Viena datne, Jebkura
datne

3. Gada pārskata izraksts
Saskaņā ar nolikuma 19.3. un 20.3.punktu

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es obligāta/-as.
Ierobežojumi: Vairākas datnes,
Jebkura datne

4. Produktu ražotāju apliecinājumi
Saskaņā ar nolikuma 19.4.un 20.4.punktu

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es obligāta/-as.
Ierobežojumi: Vairākas datnes,
Jebkura datne

5. Ražotāju apliecinājumi pa reģioniem
Saskaņā ar nolikuma 19.5. un 20.5.punktu

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es obligāta/-as.
Ierobežojumi: Vairākas datnes,
Jebkura datne

6. Apliecinājums par produktu nodrošināšanu
Saskaņā ar nolikuma 19.6. un 20.6.punktu

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es obligāta/-as.
Ierobežojumi: Vairākas datnes,
Jebkura datne

7. Apliecinājums par rezervju glabāšanu
Saskaņā ar nolikuma 19.7. un 20.7.punktu

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es obligāta/-as.
Ierobežojumi: Vairākas datnes,
Jebkura datne

8. Apliecinājums par konfidencialitāti
Saskaņā ar nolikuma 19.8. un 20.8. punktu
Pielikumi: Apliecinājuma veidlapa (Apliecinājums par konfidencialitāti.docx)

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es obligāta/-as.
Ierobežojumi: Viena datne, Jebkura
datne



Neviena prasība nav norādīta.

Citas prasības 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
Piedāvājumu izvēles metode: Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)

Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 
Neviens vērtēšanas kritērijs nav norādīts.

Finanšu piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 
Neviens vērtēšanas kritērijs nav norādīts.

N.p.k. Prasības Ievadlauks Dokumenti
1. Citi dokumenti

Citi dokumenti, kurus pretendents vai kandidāts uzskata par nepieciešamu
pievienot piedāvājumam vai pieteikumam.

Piedāvājuma vērtības ievade nav paredzēta. Datne/-es atļauta/-as.
Ierobežojumi: Vairākas datnes,
Jebkura datne



KONKURSA DIALOGS 

“Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 

ID Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD 

 
 

APLIECINĀJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI 
 
 
 
 

Gadījumā, ja kandidāts tiks uzaicināts piedalīties konkursa dialogā, kandidāts ievēros  
konfidencialitātes noteikumus attiecibā uz jebkuru konkursa dialoga ietvaros saņemto 
informāciju, neatkarīgi no tās formas un tās saņemšanas veida parakstot 
konfidencialitātes vienošanos. 

 
 

Kandidāta dalībnieka nosaukums: ___________________________ 
 
 



VALIC 2021/135/EN-P-KD 

KONKURSA DIALOGS 

“Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 

ID Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD 
 
 

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 
 
 

1. Kandidāta nosaukums:          

Reģistrācijas Nr.:       

2. Apliecinām, ka uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, kandidātam iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
laikā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pieredze loģistikas pakalpojumu sniegšanā 
pārtikas piegādei vai ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.  
 

Nr.p.k. 

 
Pakalpojuma saņēmējs 

( juridiskās personas, 
kontaktpersona un telefona 

numurs) 

Pakalpojuma sniegšanas 
gads 

Pakalpojuma nosaukums,  
apjoms, 

 īss apraksts 

1.    
2.    
3.    
 
 
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību nolikuma 
prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 
 

 
 
 



 
 

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto kandidātu jautājumiem  

par konkursa dialogu 

 “Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām”,  

identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P- KD 

1.Jautājums  
Vai pretendentam ir nepieciešami bakalejas produktu ražotāju apliecinājumi, kā arī saldētās 
produkcijas, zivju un olu vai arī prasības paaugstinātai kvalitātei būs tikai nolikumā minētajām 
pārtikas produktu grupām – piens un piena produkti, svaigas gaļas un gaļas izstrādājumi (cūkgaļa, 
liellopa, jaunlopa, vistas, tītara vai truša gaļa), maize un maizes izstrādājumi, dārzeņi un augļi? 
 
1.Atbilde. 
Konkursa dialoga kandidātu atlases posmā vēl nav precīza tehniskā specifikācija, kurā tiktu 
noteikti nepieciešamie produkti ar paaugstinātu kvalitāti, līdz ar to, saskaņā ar kandidātu atlases 
nolikuma 19.4.punkta prasību kandidātam jāapliecina, ka uz pieteikuma iesniegšanas dienu tam ir 
sadarbība ar vismaz 1 (vienu) piena un piena produktu, svaigas gaļas un gaļas izstrādājumu 
(cūkgaļa, liellopa, jaunlopa, vistas, tītara vai  truša gaļa), maizes un maizes izstrādājumu, dārzeņu 
ražotāju par paaugstinātas kvalitātes produktu piegādi.  
 
2.Jautājums. 
Vai ražotāju apliecinājumus jāiesniedz konkrētam šim konkursa dialogam vai arī ir derīgas 
sadarbību apliecinošas līgumu kopijas? 
2.Atbilde. 
Apliecinājumi iesniedzami šim konkrētam konkursa dialogam, bet iesniedzot jau esošu sadarbības 
līgumu kopijas jābūt norādītai informācijai par piegādājamiem produktiem un līguma darbības 
periodu. 
 
3.Jautājums. 
Vai pretendents drīkst iesniegt vienu ražotāja apliecinājumu, kurš attieksies gan uz nolikuma 19.4. 
gan 19.5.punktu? 
3.Atbilde. 
Jā, drīkst. 
 
4.Jautājums. 
Vai ražotāja apliecinājums ir jāiesniedz katram gaļas veidam atsevišķi - cūkgaļa, liellopa, jaunlopa, 
vistas, tītara vai  truša gaļa? 
4.Atbilde. 
Kandidātu atlases 19.4.punkta iekavās minētajiem gaļas veidiem ir paskaidrojošs raksturs un 
nozīmē, ka par katru gaļas veidu atsevišķi apliecinājums nav jāiesniedz. 
 
5.Jautājums. 
Vai ir izstrādāta tehniskā specifikācija e-platformas (digitālajam rīkam)? 
5.Atbilde. 
Precīza tehniskā specifikācija vēl nav izstrādāta, konkursa dialoga laikā (otrajā posmā) iepirkuma 
komisija ar izraudzītajiem kandidātiem apspriedīs visus iepirkuma aspektus.  



 
6.Jautājums. 
Kā pasūtītājs interpretē jēdzienu “pakalpojuma izpilde”, kas nolikumā ir attiecināts uz 
apakšuzņēmumiem? Vai šajā gadījumā pakalpojuma izpilde ir saprotama ar pārtikas produktu 
piegādi, attiecīgi apakšuzņēmējs būs loģistikas kompānija vai pakalpojuma izpilde sastāv no 
vairāku dalībnieku līdzdalības – produktu ražotāji, pretendents, par produktu piegādi atbildīgais 
uzņēmums? Vai tik uzskatīts par atbilstošu, ka starp pretendentu un apakšuzņēmumu tiks noslēgts 
vai jau ir noslēgts sadarbības apliecinājums uz konkrēto konkursa dialogu? 
 
6.Atbilde. 
Precīza tehniskā specifikācija vēl nav izstrādāta, konkursa dialoga laikā (otrajā posmā) iepirkuma 
komisija ar izraudzītajiem kandidātiem apspriedīs visus iepirkuma aspektus.  
Kā pasūtītājs interpretē jēdzienu “pakalpojuma izpilde”, kas nolikumā ir attiecināts uz 
apakšuzņēmumiem?  
 
Apakšuzņēmumu atlase ir IZPILDĪTĀJA kompetence, taču Pasūtītājs noteiks prasības, kurām ir 
jāatbilst izvelētajam apakšuzņēmumam.  
 
Vai šajā gadījumā pakalpojuma izpilde ir saprotama ar pārtikas produktu piegādi, attiecīgi 
apakšuzņēmējs būs loģistikas kompānija vai pakalpojuma izpilde sastāv no vairāku dalībnieku 
līdzdalības – produktu ražotāji, pretendents, par produktu piegādi atbildīgais uzņēmums?  
 
IZPILDĪTĀJA kompetencē ir noteikt kādā veidā IZPILDĪTĀJS veiks pilnu Pakalpojuma izpildi, 
PASŪTĪTAJS nenosaka izpildes modeli. PASŪTĪTĀJA mērķis ir ikdienā saņemt pārtikas 
produktus visās PASŪTĪTAJA ēdnīcās, saņemt pārtikas produktus PASŪTĪTĀJA vajadzībām 
krīzes un/vai ārkārtas un izņēmuma stāvokļa gadījumā, kā arī saņemt pakalpojumu par atsevišķu 
pārtikas produktu grupu rezervju uzglabāšanu noliktavā, ar IZPILDĪTĀJA administrētajiem 
resursiem, kas var būt arī apakšuzņēmuma spējas.   
 
Vai tiks uzskatīts par atbilstošu, ka starp pretendentu un apakšuzņēmumu tiks noslēgts vai jau ir 
noslēgts sadarbības apliecinājums uz konkrēto konkursa dialogu? 
 

Kontekstā ar iepriekšminēto, lai kvalificētos konkursa dialoga otrajai kārtai ir jāizpilda nolikumā 
noteiktās minimālās prasības, kas pieļauj arī apliecinājuma iesniegšanu.  
 

 

Sniegtās atbildes ir neatņemama konkursa dialoga sastāvdaļa un ir saistošas visiem konkursa dialoga 
ieinteresētajiem kandidātiem. 
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LĪGUMS 

Par Loģistikas pakalpojuma par pārtikas piegādi NBS vajadzībām izpildi  

(Iepirkuma ID Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD) 

 

                                                            Nr.4/2023                                               10.01.2023 

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecība, vienotais reģistrācijas 

Nr. 90000056893, (turpmāk – Pasūtītājs) tā komandiera pulkveža Reiņa Baško personā 

no vienas puses  

 

SIA “Zītari LZ”, vienotais reģistrācijas Nr. 59002001131, (turpmāk – Izpildītājs), ko 

saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Laura Zeltiņa, no otras puses, 

 

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 1. reģionālais nodrošinājuma centrs, vienotais 

reģistrācijas numurs 90000294774, juridiskā adrese: Roņu iela 2, Liepāja, LV-3401 

(turpmāk – Saņēmējs Nr.1), tās komandiera komandkapteiņa Magnusa Līča personā, no 

trešās puses, 

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs, vienotais 

reģistrācijas numurs - 90009227961 (turpmāk – Saņēmējs Nr.2), tās komandiera 

pulkvežleitnanta Alana Andruļa personā, no ceturtās puses,  

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. reģionālais nodrošinājuma centrs, vienotais 

reģistrācijas numurs - 90000056893 (turpmāk – Saņēmējs Nr.3), tās komandiera 

pulkvežleitnanta Venta Lapsenberga personā, no piektās puses, 

NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs, vienotais reģistrācijas numurs – 

90002056972 (turpmāk – Saņēmējs Nr.4), tās komandiera pulkveža Oskara Kudļa 

personā, kurš rīkojas pamatojoties uz NBS komandiera 23.07.2020. pavēli Nr. 394-VD 

„Par personālsastāvu”, NBS 13.04.2017. reglamenta Nr. 1 „Nacionālo bruņoto spēku 

Mācību vadības pavēlniecības nolikums” 5. punktu, no sestās puses, 

Zemessardzes štābs, vienotais reģistrācijas numurs – 90000040549, juridiskā adrese: 

Maiznīcas iela 5, Rīga, LV-1001 (turpmāk – Saņēmējs Nr.5), tās komandiera brigādes 

ģenerāļa Egila Leščinska personā, no septītās puses, 

 

Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk kopā saukti Līdzēji, 

Saņēmējs Nr.1 - Saņēmējs Nr.5, turpmāk katrs atsevišķi - Saņēmējs un visi kopā – 

Saņēmēji, 

Līdzēji, pamatojoties uz konkursa dialoga “Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi 

NBS vajadzībām” (Id. Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD) (turpmāk – Konkurss) Konkursa 

komisijas 2022.gada 22. novembra lēmumu protokolā Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD - 

31, pamatojoties uz Pasūtītāja gribas izteikumu un NBS iekšējo norēķinu kārtību, piesaistot 

Saņēmējus tikai ar turpmāk Saņēmējiem noteikto tiesību un pienākumu apjomu, lai: 

- nodrošinātu NBS ar pārtikas produktiem kā stratēģiski svarīgu elementu NBS 

funkciju izpildei; 

- izveidotu vienotu, Latvijas Republikā visaptverošas pārtikas produktu piegādes 

sistēmu, kas spētu pielāgoties NBS strukturālajam izmaiņām; 

- nodrošinātu NBS nepieciešamo pārtikas produktu piegāžu nepārtrauktību 

izsludināta ārkārtas, izņēmuma un/vai mobilizācijas stāvokļa gadījumā; 
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- palielinātu Latvijā ražotas pārtikas produktu patēriņu NBS, iesaistot pēc iespējas 

vairāk vietējos pārtikas produktu ražotājus, veidojot un stiprinot to loģistikas ķēdes, 

kā arī Pasūtītājam sakarā ar tā funkcijās ietilpstošo pienākumu nodrošināt tā rīcībā esošo 

pārtikas produktu piegādes adrešu apgādi, nepieciešamības gadījumā pildot Saņēmēja 

funkcijas, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN MĒRĶIS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, izvirza prasības un Līgumā noteiktajos gadījumos samaksā, Saņēmējs 

pasūta, saņem un Līgumā noteiktajos gadījumos samaksā, bet Izpildītājs nodrošina 

loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi (turpmāk – Pakalpojums), kas ietver: 

1.1.1.  ikdienas pārtikas piegādi NBS vajadzībām (turpmāk - Pakalpojums Nr.1); 

1.1.2. atsevišķu pārtikas produktu grupu rezervju uzglabāšanu noliktavā un uzglabātās 

pārtikas piegādi NBS vajadzībām kara, ārkārtas, izņēmuma un/vai mobilizācijas 

stāvokļa (turpmāk visi atsevišķi un kopā – Krīze) izsludināšanas gadījumā 

(turpmāk - Pakalpojums Nr.2). 

1.2. Pakalpojums Nr.1 sastāv no Saņēmēja ikdienas pārtikas pasūtījumu saņemšanas un 

apstrādes gan alternatīvā veidā pirms pilnībā funkcionējošas e-platformas izveides un 

tās darbības uzsākšanas, gan e-platformā pēc tās apstiprināšanas un darbības 

uzsākšanas, ikdienas pārtikas produktu piegādes loģistikas pakalpojuma veikšanas, 

ikdienas pārtikas produktu iegādes cenu aptaujas veikšanas e-platformā, Pakalpojuma 

Nr.1 dokumentācijas apstrādes un  informācijas sniegšanas Saņēmējam/Pasūtītājam, 

pārtikas produktu ražotājiem e-platformā, atbilstoši Līguma un Līguma 1. pielikumu 

“Tehniskā specifikācija” (turpmāk - Tehniskā specifikācija) noteikumiem. 

1.3. Pakalpojums Nr.2 sastāv no atsevišķu pārtikas produktu grupu rezervju iegādes un 

uzglabāšanas noliktavā, (ja Pasūtītājam Līguma izpildes gaitā nepieciešams) uzglabātās 

pārtikas piegādes NBS vajadzībām Krīzes izsludināšanas gadījumā risinājuma izveides, 

izpildes un atjaunošanas, uzglabāto atsevišķu pārtikas produktu grupu rezervju regulāra 

apgrozīšana pārtikas produktu tirgū un piegāde saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 

prasībām, Pakalpojuma Nr.2 dokumentācijas apstrāde un iesniegšana Pasūtītājam 

atbilstoši Līguma, Tehniskās specifikācijas noteikumiem.  

1.4. Izpildītājs Pakalpojumu izpilda saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Līguma 2. 

pielikumu “Izpildītāja Tehniskais piedāvājums” (turpmāk – Piedāvājums), Līdzēju, kā 

arī saskaņā ar Līdzēju un Saņēmēja detalizētākiem nosacījumiem par e-platformas 

uzbūvi tās izstrādes procesā, ciktāl Līguma un tā pielikumu noteikumi nav pretrunā, un, 

ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz 

Pakalpojumu sniegšanas kārtību un kvalitāti, un Pasūtītāja norādījumus. 

1.5. Līdzēji vienojas, ka Pakalpojuma prasības, kas noteiktas Līgumā, Tehniskajā 

specifikācijā un Izpildītāja Piedāvājumā, Līguma izpildes gaitā var tikt grozītas, ņemot 

vērā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kā arī lai funkcionāli uzlabotu 

Pakalpojuma sniegšanas efektivitāti, tādējādi pēc iespējas sasniedzot Tehniskās 

specifikācijas uzdevumu kvalitatīvu un maksimālu izpildi. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN PAKALPOJUMA CENA 

2.1. Līguma summu veido Līguma darbības laikā veikto maksājumu par sniegtajiem 

Pakalpojumiem kopējā summa (Līguma summā neietverot samaksāto Pievienotās 

vērtības nodokli, turpmāk – PVN). Līguma summā tiek iekļautas šādas Pakalpojumu 

izmaksu pozīcijas: 

2.1.1. par Pakalpojumu Nr.1: 
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2.1.1.1. (veic Saņēmējs) samaksa par ikdienas pārtikas piegādēm, kurā ietilpst 

pasūtīto pārtikas  produktu vērtība, iepakojuma (izņemot, ja Līgumā un 

pārtikas produktu piegādes pavadzīmē norādīts citādāk), transportēšanas, 

piegādes un izkraušanas izmaksas Saņēmēja norādītajā pārtikas produktu 

piegādes vietā; 

2.1.1.2. (veic Pasūtītājs) Pakalpojuma Nr.1 administrēšanas izmaksas, kas tiek 

aprēķinātas par pamatu ņemot Līguma 2.1.1.1. punktā minēto samaksu, kas  

reizināta ar 3 % (trīs procenti) reizināmo. Administrēšanas izmaksas ietver 

pasūtījuma e-platformas, atbilstoši Konkursa piedāvājumam -  izveides, 

uzturēšanas, potenciālo un esošo trūkumu novēršanas un Pasūtītāja e-

platformas izmantošanas apmācības izmaksas, Pakalpojuma ietvaros 

nepieciešamo pārtikas produktu ražotāju/piegādātāju atlase, Pakalpojuma 

pasūtījumu izpildes administrēšanas izmaksas, Izpildītāja peļņa par sniegto 

Pakalpojumu, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas 

(izņemot PVN), kā arī citas, kas tieši saistītas ar Pakalpojuma Nr.1 

administrēšanas izmaksām; 

2.1.2. par Pakalpojumu Nr.2: 

2.1.2.1. (veic Pasūtītājs) administrēšanas izmaksas, nosakot uzglabājamās pārtikas 

apjoma tarifu  1,00 EUR/1000 kg (viens euro un 00 centi par vienu tūkstoti 

kilogramu) uzglabājamās pārtikas 1 (vienā) kalendārajā mēnesī bez PVN. 

Administrēšanas izmaksās ietilpst Izpildītāja peļņa par atsevišķu pārtikas 

produktu grupu rezervju uzglabāšanu noliktavā, Izpildītāja darbaspēka 

izmaksas, pārtikas produktu uzglabāšanas izmaksas (elektroenerģijas, 

loģistikas, iekārtu, telpu u.tml. izmaksas – ciktāl attiecināms uz 

Pakalpojuma Nr.2 izpildi), visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un 

nodevas (izņemot PVN), kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma 

Nr.2 izpildi. Pakalpojuma Nr.2 cenā neietilpst uzglabāto pārtikas produktu 

vērtība un to regulāras apgrozīšanas izmaksas pārtikas produktu tirgū 

saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām;  

2.1.2.2. (veic Pasūtītājs) samaksa par uzglabāto/ rezerves pārtikas produktu 

(Pakalpojuma Nr.2 ietvaros) faktiskām piegādēm Pasūtītājam Krīzes 

izsludināšanas gadījumā. Cena par pārtikas produktiem tiek aprēķināta 

saskaņā ar Izpildītāja sniegto informāciju  par pārtikas produktu iegādes 

cenu (piemēram, aktuālo datu uzglabāšana e-platformā, Izpildītāja vai 

sadarbības partnera grāmatvedības dati, vai cita objektīva informācija), 

iekļaujot visus valsts un pašvaldības noteiktos nodokļus un nodevas 

(izņemot PVN) un (ja nepieciešams) piegādes izmaksas uz Pasūtītāja 

norādītajām pārtikas produktu piegādes vietām. 

2.2. Līguma plānotā summa ir līdz 220 000 000,00 EUR (divi simti divdesmit miljoni euro 

un 00 centi) bez PVN Līguma izpildes laikā.  

2.3. Līguma plānotā summa tiek noteikta atbilstoši Pasūtītāja plānotajiem ikdienas pārtikas 

pasūtāmajiem apjomiem Pakalpojumam Nr.1 un plānotajiem pārtikas uzglabāšanas un 

iegādes apjomu nosacījumiem Pakalpojumam Nr.2. Līguma 2.2. punktā norādītās 

Līguma plānotā summa Līguma izpildes laikā var tikt samazināta vai paaugstināta 

saskaņā ar Līguma noteikumiem, tādējādi atšķiroties no Līguma summas tā izbeigšanas 

brīdī, ņemot vērā Pakalpojuma cenu veidojošo izmaksu samazinājumu vai 

sadārdzinājumu (ciktāl to pieļauj Līgums) un/vai plānoto Pakalpojuma iegādes apjomu 

izmaiņas. 
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2.4. Pasūtītājs visā Līguma darbības laikā ir tiesīgs par 50% (piecdesmit procentiem) 

palielināt Līguma 2.2. punktā norādīto Līguma plānoto summu, t.i., līdz 110 000 000,00 

EUR (viens simts desmit miljoni euro un 00 centi) bez PVN. Līdzēji ir tiesīgi izmantot 

Līguma plānotās summas palielinājuma iespēju tikai objektīvas nepieciešamības 

gadījumā, ja Līguma izpildes laikā atbilstoši tirgus situācijai ir palielinājušās Līguma 

2.1.punktā norādītās izmaksas (to veidojošās pozīcijas) un/vai ir veiktas Pakalpojuma 

pasūtījumu plānoto apjomu korekcijas, ņemot vērā NBS funkciju izpildes 

nodrošināšanas nepieciešamību. Šajā gadījumā Līdzēji un Saņēmējs(-i) (ciktāl Līguma 

summas palielinājums attiecināms uz Saņēmēju) noslēdz vienošanos par Līguma 

plānotās summas palielināšanu. 

2.5. Līguma kopējā maksimālā summa sastāv no Līguma 2.2. un 2.4. punktā minētajām 

summām un ir līdz 330 000 000,00 EUR (trīs simti trīsdesmit miljoni  euro un 00 centi) 

bez PVN. 

2.6. Līguma kopējo summu Līguma spēkā izbeigšanās brīdī veidos Līguma ietvaros sniegtā 

Pakalpojuma kopējā summa.  

2.7. Līguma 2.1.1.2. punktā norādītais reizināmais -  procenti (%) par Pakalpojuma Nr.1 

administrēšanas izmaksām Līguma izpildes laikā nevar tikt paaugstināts.  

2.8. Līguma 2.1.2.1. punktā norādītā samaksa par Pakalpojumu Nr.2 var tikt paaugstināta ne 

agrāk kā pēc 12 (divpadsmit) kalendārajiem mēnešiem no Līguma spēkā stāšanās dienas 

un turpmāk ne biežāk kā 1 (vienu) reizi 12 (divpadsmit) mēnešu periodā, Izpildītājam 

iesniedzot Pasūtītājam objektīvu pamatojumu samaksas izmaiņām. Kā piemēru 

objektīvai Pakalpojuma Nr.2 izmaiņai Līdzēji (tikai, ja attiecināms uz Pakalpojumu Nr.2 

faktiski veidojošajām izmaksām) var  izmantot: 

2.8.1. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Patēriņa cenu indeksa (PCI) izmaiņas 

periodā (pozīcijā 04.5. Elektroenerģija, gāze un cits kurināmais); 

2.8.2. CSP PCI izmaiņas periodā (pozīcijā 07.2.2 Degviela); 

2.8.3. CSP PCI  izmaiņas periodā  (pozīcijā 07.3 Pārvadājumu pakalpojumi); 

2.8.4. CSP Darbaspēka izmaksu indeksu pa darbības veidiem izmaiņas periodā 

(pozīcijā H Transports un uzglabāšana); 

2.8.5. citu līdzvērtīgu statistiku vai rakstveida pierādījumus ar Preces cenu veidojušo 

mehānismu cenu analīzi Latvijas Republikā/Eiropas Savienības reģionā. 

2.9. Līdzēji katrā Pakalpojuma Nr.2 cenas pārskatīšanas reizē vienojas par konkrētu Līguma 

2.1.2.1. punktā norādīto samaksu, atbilstoši faktiskajai situācijai, papildus ievērojot, ka 

Līguma 2.1.2.1. punktā paredzētais samaksas pieaugums periodā nedrīkst pārsniegt 

5% (piecus procentus) no iepriekšējā periodā noteiktās samaksas, izņemot 

gadījumu, kad Izpildītājs norādot lielāku samaksas paaugstinājumu, papildus iesniedz 

pārbaudāmu, salīdzināmu un objektīvu Līguma 2.1.2.1. punktā norādītās samaksas 

veidojošo pozīciju izmaksu inflāciju saskaņā ar Līguma 2.8. punktā noteikto. 

2.10. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs jebkurā brīdī samazināt Pakalpojuma Nr.1 un 

Pakalpojuma Nr.2 maksu. 

2.11. Izpildītājs nav tiesīgs saņemt Līguma 2.1.1.2. punktā paredzēto atlīdzību par 

Pakalpojumu Nr.1 tādā apmērā, kādā Pakalpojuma Nr.1 izpildes laikā Pasūtītājs 

(Pasūtītāja kontaktpersona) konstatē, ka Izpildītājs ir Saņēmējam piegādāto pārtikas 

produktu pārpircējs. 

2.12. Pakalpojuma Nr.1 darbības uzsākšanai un nodrošināšanai ārpus e-platformas (līdz e-

platformas darbības uzsākšanai, e-platformas darbības traucējumi), Izpildītājs 

iepazīstina Saņēmēju ar pārtikas produktu cenu piedāvājumu, Izpildītājam un 
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Saņēmējam pārtikas produktu cenu piedāvājuma aktualizācijas gadījumā vienojoties par 

cenu izmaiņām un izmaiņu veikšanas kārtību. 

 

3. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Izpildītājs: 

3.1.1. nodrošina Konkursa piedāvājumam, Līgumam un normatīvo aktu noteikumiem 

atbilstošu Pakalpojumu; 

3.1.2. atbild par pārtikas aprites un higiēnas, darba drošības, drošības tehnikas, vides 

aizsardzības, valsts ugunsdrošības, informācijas aizsardzības un citu normatīvo 

aktu, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildi, ievērošanu; 

3.1.3. atbild par to, lai Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tā sadarbības partneriem 

Līguma izpildē) spēkā būtu normatīvajos aktos noteiktās atļaujas  Pakalpojuma 

izpildei; 

3.1.4. nodrošina sadarbības partneru atlasi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, 

tā lai Saņēmējiem un Pasūtītājam maksimāli nodrošinātu pārtikas produktu 

pieejamības nepārtrauktību; 

3.1.5. nodrošina, ka tam (vai Izpildītāja sadarbības partneriem Līguma izpildē) visā 

Līguma darbības laikā būs pieejami Pakalpojuma izpildei nepieciešamie 

materiāltehniskie līdzekļi, tehnoloģiskās iekārtas, telpu nodrošinājums, kvalificēti 

darbinieki u.c.; 

3.1.6. uzņemas saistības par pilnu Pakalpojuma izpildi (arī par Pakalpojuma izpildē 

iesaistītajiem sadarbības partneriem u.tml.); 

3.1.7. ar pienācīgu rūpību nodrošina Līguma izpildes gaitā iegūtās informācijas 

konfidencialitāti un apriti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 

un Pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā uzņemoties atbildību arī par saviem 

darbiniekiem, sadarbības partneriem un citām Pakalpojuma izpildē iesaistītajām 

personām; 

3.1.8. nodrošina pārtikas produktu piegādi un uzglabāšanu ražotāja (audzētāja) standarta 

iepakojumā un marķējumā, papildus ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasības, nodrošinot pilnīgu pārtikas produktu drošību (t.sk. nepieciešamās 

temperatūras nodrošināšanu) pret iespējamajiem bojājumiem (t.sk. no 

piesārņojuma) to transportējot, līdz pārtikas produktu pieņemšanas brīdim un 

Līguma 4.3.10. punktā norādītās pavadzīmes parakstīšanas (apstiprināšanas) 

brīdim saskaņā ar Līguma 4.3.17. punktu; 

3.1.9. ir atbildīgs par to, lai transportlīdzekļi, kas nodrošinās pārtikas piegādi (visa 

Pakalpojuma ietvaros), visā Līguma darbības laikā atbilst Tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām minimālajām prasībām, valstī noteikto normatīvo aktu prasībām un 

tiem ir Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta atļaujai pārtikas pārvadāšanai; 

3.1.10. organizē un veic kontroli pārtikas produktu ražotāju (audzētāju) un piegādātāju 

pārtikas produktu piedāvājumiem, kā arī kontrolē, lai visa Pakalpojuma 

(Pakalpojuma Nr.1 un Pakalpojuma Nr.2) izpilde (paaugstinātas kvalitātes 

pārtikas produktu nodrošināšana, pārtikas produktu piegāde, loģistika) atbilstu 

Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam 

iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteikumiem un Tehniskās 

specifikācijas prasībām; 

3.1.11. izveido Konkursa Piedāvājumam atbilstošu e-platformu un e-platformas ietvaros 

nodrošina un visā Līguma izpildes laikā  ir atbildīgs par: 

3.1.11.1. ne zemākas kvalitātes e-platformas izveidi, kā Izpildītājs piedāvāja 

Konkursa   e-platformas risinājumā; 
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3.1.11.2.  iespēju Saņēmējam iepazīties ar pieejamo pārtikas produktu sarakstu un 

to cenām; 

3.1.11.3. iespēju Pasūtītājam (Pasūtītāja kontaktpersonai) iepazīties ar pieejamo 

pārtikas produktu sarakstu - to ražotājiem/audzētājiem un 

ražotāju/audzētāju iesniegtajām cenām un kontrolēt pārtikas produktu 

ražotāju/piegādātāju atlases, pārtikas produktu cenu piedāvājumu 

pārskatīšanas procesu un rezultātus Pakalpojumā Nr.1; 

3.1.11.4. iespēju Pasūtītājam (Pasūtītāja kontaktpersonai) sekot un pārliecināties par 

visa Pakalpojuma ietvaros iegādāto/iegādājamo pārtikas produktu 

atbilstību Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr. 353 “Prasības 

zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 

noteikumiem; 

3.1.11.5. iespēju Pasūtītājam (Pasūtītāja kontaktpersonai) (tā darbības 

nodrošināšanai) iepazīties ar Pakalpojuma Nr.2 ietvaros uzglabāto pārtikas 

produktu apjomiem un iegādes/uzskaites cenām; 

3.1.11.6. Pasūtītāja un Saņēmēju (to darbinieku) apmācības veikšanu sākotnējo 

apmācību e-platformas lietošanā saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

Līguma 4.1.2.punktu; 

3.1.11.7.  Līgumā iesaistīto Saņēmēja, Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgo personu 

saraksta izveidi, kur tiktu ietvertas Saņēmēja, Pasūtītāja un Izpildītāja 

atbildīgo personu kontaktinformācija, atbildības jomas u.tml. tā, lai 

Saņēmējs, Pasūtītājs un Izpildītājs varētu nekavējoties veikt atbildīgo 

personu saraksta atjauninājumus atbilstoši faktiskajai situācijai; 

3.1.11.8.  Help desk fukcijas nodrošināšanu visā Līguma izpildes gaitā, ar mērķi 

sniegt palīdzību Pasūtītāja vai Saņēmēja darbiniekam e-platformas 

izmantošanā, atbilstoši darbinieka vajadzībām ne vēlāk kā 1(vienas) darba 

dienas laikā no pieprasījuma veikšanas dienas e-platformā norādītājā 

kontaktpersonas tālrunī vai e-pastā, nodrošinot šīs funkcijas izpildi darba 

dienās laikā posmā no pl. 8.00 līdz pl. 17.00; 

3.1.11.9. piegādātās pārtikas uzskaiti un ar piegādi saistīto datu dokumentācijas 

uzskaiti (statistika, pavadzīmes un rēķini) saskaņā ar Līguma un Tehniskās 

specifikācijas prasībām un Līdzēju (arī Saņēmēju) detalizētāku vienošanos 

e-platformas faktiskās izstrādes procesā;  

3.1.11.10. e-platformas labošanas, uzlabošanas, atjaunošanas darbu veikšanu laika 

posmā no pl. 16.00 līdz pl. 08.00, iepriekš brīdinot Pasūtītāju un Saņēmēju 

(to atbildīgās kontaktpersonas), un tādējādi  netraucējot pasūtījumu 

veikšanu Pakalpojuma Nr.1 ietvaros; 

3.1.11.11. citu Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā un detalizētākos nosacījumos 

par e-platformas uzbūvi tās izstrādes procesā noteikto prasību ievērošanu; 

3.1.12. ir tiesīgs ierosināt Līguma noteikumu (arī e-platformas uzbūves, funkciju) 

grozījumus, ja tas ir nepieciešams, lai funkcionāli uzlabotu Pakalpojuma 

sniegšanas efektivitāti un kvalitāti, ciktāl grozījumus pieļauj Līgums un Publisko 

iepirkumu likuma noteikumi; 

3.1.13.  Līguma izpildes laikā nav tiesīgs iedzīvoties un radīt sev nepamatotas 

priekšrocības, izmantojot Līguma noteikumus attiecībā pret pārtikas produktu 

ražotājiem, piegādātājiem un Izpildītāja sadarbības partneriem. 

3.2. Pasūtītājs: 

3.2.1. atbilstoši Līgumā vai NBS iekšējā kārtībā noteiktajai kompetencei, veic 

Pakalpojuma izpildes (kvalitāte, termiņi, labas ticības principa ievērošana) 

uzraudzību un šajā sakarā ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja mantisku atbildību 
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saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā saistošiem tiesību 

aktiem; 

3.2.2. saskaņā ar Līguma noteikumiem savlaicīgi sniedz Izpildītājam nepieciešamo 

informāciju kvalitatīvai un savlaicīgai Pakalpojuma izpildei (par pasūtāmajiem 

vai uzglabājamajiem pārtikas produktu apjomiem, e-platformas funkcionalitātes 

nodrošināšanai, u.c. nepieciešamo informāciju); 

3.2.3. Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā veic samaksu par kvalitatīvi un savlaicīgi 

sniegto Pakalpojumu; 

3.2.4. ir tiesīgs veikt (visa Pakalpojuma ietvaros) pārtikas produktu izcelsmes un 

kvalitātes pārbaudi, salīdzinot ar Izpildītāja sniegto informāciju e-platformā un 

pārtikas produktu piegādes pavaddokumentos; 

3.2.5. ir tiesīgs, pieņemot Pakalpojumus, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus 

ar padomdevēja tiesībām; 

3.2.6. ir tiesīgs ierosināt Līguma noteikumu (arī e-platformas uzbūves, funkciju) 

grozījumus, ja tas ir nepieciešams, lai funkcionāli uzlabotu Pakalpojuma 

sniegšanas efektivitāti un kvalitāti, ciktāl grozījumus pieļauj Līgums un Publisko 

iepirkumu likuma noteikumi. 

3.3. Saņēmējs: 

3.3.1. atbilstoši Līgumā vai NBS iekšējā kārtībā noteiktajai kompetencei, veic 

Pakalpojuma Nr.1 izpildes (kvalitāte, termiņi, labas ticības principa ievērošana) 

uzraudzību un šajā sakarā ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja mantisku atbildību 

saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā saistošiem tiesību 

aktiem; 

3.3.2. saskaņā ar Līguma noteikumiem savlaicīgi sniedz Izpildītājam nepieciešamo 

informāciju kvalitatīvai un savlaicīgai Pakalpojuma  Nr.1 izpildei (par 

pasūtāmajiem pārtikas produktu apjomiem, e-platformas funkcionalitātes 

nodrošināšanai, u.c. nepieciešamo informāciju); 

3.3.3. Pakalpojuma Nr.1 ietvaros atbilstoši savai nepieciešamībai veic pārtikas produktu 

piegādes pasūtījumus, pieņem tos un uzrauga Pakalpojuma Nr.1 izpildes kvalitāti, 

termiņus;  

3.3.4. informē Izpildītāju par Saņēmēja pārtikas produktu piegādes vietu atbildīgajām 

personām (turpmāk – Saņēmēja Atbildīgā persona), nosūtot sarakstu ar Saņēmēja 

Atbildīgajām personām, kam ir tiesības veikt pārtikas produktu pasūtījumus, 

kontrolēt piegādāto pārtikas produktu kvalitāti, apstiprināt piegādes pavadzīmes, 

sagatavot aktu par neatbilstošas kvalitātes pārtikas produktu piegādi un Saņēmēja 

vārdā piemērot Izpildītājam mantisku atbildību; 

3.3.5. (Saņēmēja atbildīgā persona) nodrošina Saņēmēja personāla iesaisti e-platformas 

izstrādes un apmācības procesā, Līdzējiem un Saņēmējam vienojoties par 

detalizētu kārtību; 

3.3.6. ir tiesīgs, pieņemot Pakalpojumu Nr.1, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un 

ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

3.3.7.  Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā veic samaksu par kvalitatīvi un savlaicīgi 

sniegto Pakalpojumu; 

3.3.8. nodrošina Izpildītāja (pilnvarotu personu, darbinieku, sadarbības partneru, 

pārvadātāju) iekļūšanu pārtikas produktu piegādes vietā Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

3.4. Šajā nodaļā ietvertie noteikumi var tikt grozīti, Līdzējiem ņemot vērā Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Krīzes izsludināšanas rīkojumus un Līguma 

11. nodaļā ietvertos noteikumus.  
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4. PAKALPOJUMA UZSĀKŠANAS/IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām Konkursā un Izpildītāja detalizētu 

Piedāvājumu Līguma izpildes gaitā tiek noteikta šāda Pakalpojumu uzsākšanas kārtība 

(posmi): 

4.1.1. attiecībā uz Līguma 1.1.1. punktā norādīto Pakalpojumu Nr.1: 

4.1.1.1. Izpildītājs nodrošina ikdienas pārtikas piegādes  pasūtījumu apstrādi un 

izpildi  Pasūtītājam un Saņēmējiem nepieciešamajā apjomā, izmantojot 

alternatīvo pasūtījumu apstrādes veidu (piemēram, izmantojot e-pastu un 

excel datu ievades rīku vai citu alternatīvu veidu, Līdzējiem un Saņēmējam 

(-iem) to savstarpēji saskaņojot), pasūtījumus izpildot saskaņā ar Līguma 

2.12. punktā definēto pārtikas produktu cenu piedāvājumu alternatīvo 

pasūtījumu apstrādes periodam, līdz 1. (pirmajai) piegādātāju atlases 

veikšanai un pilna apjoma pasūtījumu apstrādes uzsākšanai e-platformā; 

4.1.1.2. Pasūtītāja vai Saņēmēja atbildīgā persona (atbilstoši Saņēmēja 

nepieciešamībai) e-pastā nosūta Izpildītāja kontaktpersonai Saņēmēja 

piegādes adrešu sarakstu. Piegādes adrešu saraksts ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa; 

4.1.1.3. Izpildītājs faktiskās pārtikas produktu piegādes pasūtījumu apstrādes un 

izpildes: 

1)  jebkurā gadījumā uzsāk ne ātrāk kā 2023. gada 2. janvārī; 

2) uzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no 

Saņēmēja plānoto apjomu iesūtīšanas dienas, bet ne ātrāk, kā 14 

kalendāro dienu laikā no Līguma 4.1.1.2. punktā minētajā sarakstā 

iekļauto piegādes adrešu saraksta nosūtīšanas dienas Izpildītājam;   

4.1.1.4. kvalitatīvas un maksimāli efektīvas e-platformas izveidei,  Līdzēji un 

Saņēmēji no Līguma spēkā stāšanās dienas nodrošina savstarpēju 

komunikāciju (klātienes tikšanās vai rakstveidā), Līdzējiem un Saņēmējiem 

piedāvājot un savstarpēji saskaņojot tehniskas nianses e-platformas 

uzturēšanai, lietošanai un Līguma noteikumu iestrādei; 

4.1.1.5. Pasūtītājs un Saņēmēji, ciktāl tas nepieciešams kvalitatīvas un maksimāli 

efektīvas e-platformas izveidei, un Līdzēji ir par to vienojušies, - nodrošina 

savu iesaisti e-platformas izstrādē, Izpildītājam neuzņemoties atbildību par 

e-platformas izstrādes termiņa kavējumu  šī Līguma punkta neizpildes 

gadījumā; 

4.1.1.6. Līdzēji un Saņēmēji, ievērojot Piedāvājumā noteikto e-platformas izstrādes 

kārtību ir tiesīgi noteikt svarīgākos e- platformas pārbaudes (pieņemšanas) 

posmus, kurus apstiprina vai norāda trūkumus, izmantojot savstarpēji 

izstrādātu pieņemšanas – nodošanas aktu. Aktā var tikt iestrādāts trūkumu 

novēršanas termiņš atkārtotai pārbaudei; 

4.1.1.7. Izpildītājs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 

spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Konkursa Piedāvājumu nodrošina pilna 

apjoma e-platformas darbības uzsākšanu, kas ietver arī ikdienas pārtikas 

produktu ražotāju/audzētāju/piegādātāju atlases funkcijas tūlītēju 

iespējamību; 

4.1.1.8. Pasūtītājs un Saņēmēji (to atbildīgās kontaktpersonas) (kopā ar Izpildītāju 

vai patstāvīgi) veic e-platformas gala izstrādājuma (Līguma 4.1.1.7. punkts) 

pārbaudi pirms digitālās e-platformas darbības uzsākšanas: 

a)  ja Pasūtītājs un/vai Saņēmējs konstatē neatbilstību kādai no Konkursā 

piedāvātā e-platformas risinājuma sadaļām, un  Līdzēji un Saņēmējs (-i) 

vienojas par abpusēji izdevīgu uzlabojumu nepieciešamību, bet e-
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platforma faktiski ir izmantojama un nodrošina Tehniskajā specifikācijā 

norādīto funkciju izpildi, Līdzēji abpusēji par to sagatavo “Aktu par 

konstatētajiem trūkumiem digitālās e-platformas izveidē”, Līdzēji 

vienojas par aktā norādīto trūkumu novēršanu ne vēlāk kā 14 

(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no akta sagatavošanas un 

parakstīšanas dienas; 

b)  Ja  Pasūtītājs un/vai Saņēmējs konstatē, ka Līguma 4.1.1.7. punkta 

norādītājā termiņā Izpildītāja iesniegtais e-platformas gala izstrādājums 

satur būtiskus trūkumus, tā nav izmantojama saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas prasībām un faktiski nevar tikt uzsākta Pakalpojuma Nr.1 

izpilde e-platformā, Saņēmēji ir tiesīgi turpināt veikt pasūtījumus 

saskaņā ar  Līguma 4.1.1.1. un  4.2. punktiem, bet Izpildītājam no šī  

termiņa iestāšanās dienas līdz  faktiski izmantojamas un Tehniskajā 

specifikācijā norādīto funkciju izpildei gatava e-platformas gala 

izstrādājuma iesniegšanas dienai ir pienākums samazināt Līguma 

2.1.1.2. punktā norādīto atlīdzību uz 2  % (diviem procentiem), 

Pasūtītājam veicot šī nosacījuma izpildes kontroli; 

c) Ja Izpildītājs 30 kalendāro dienu laikā no Līguma 4.1.1.7. punktā minētā 

termiņa nenodrošina Līguma 4.1.1.8. punkta b) apakšpunktā minēto 

trūkumu novēršanu, un Saņēmējiem e-platformā nav iespējas saņemt 

Pakalpojumu Nr.1  pilnā apjomā, Pasūtītājs var uzskatīt, ka Izpildītājs 

atsakās no Līguma izpildes un ir tiesīgs piemērot Līguma 8.10. punktu. 

4.1.2. attiecībā uz Līguma 1.1.1. punktā norādīto Pakalpojumu Nr.1: Izpildītājs e-

platformas izstrādes laikā vai pēc tās pieņemšanas, bet ne vēlāk ķā  30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā  - nodrošina Pasūtītāja un Saņēmēju personāla 

apmācību, ciktāl tas nepieciešams katram lietotājam, lai  varētu uzsākt 

pilnvērtīgu ikdienas  darbu  ar e-platformu, saskaņā ar katram lietotājam 

paredzēto tiesību un pienākumu apjomu e-platformā, apmācības gaitā nodrošinot 

individuālu pieeju personālam, ņemot vērā Saņēmēja personāla individuālo 

prasmi un sākotnējās zināšanas darbā ar e-platformu; 

4.1.3. attiecībā uz Līguma 1.1.2. punktā norādīto Pakalpojumu Nr.2: ne vēlāk kā 180 

(viens simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

dienas – tiek nodrošināta Pakalpojuma Nr.2 pilna apjoma pārtikas produktu 

uzglabāšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Šajā punktā minēto pienākuma 

izpildi Līdzēji fiksē ar pieņemšanas – nodošanas aktu, pretējā gadījumā 

Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga piemērot Līguma 5.3.1. punkta noteikumus. 

Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt, un Pasūtītājam ir tiesības pieņemt Pakalpojuma 

izpildi ātrāk nekā šajā punktā norādītajā termiņā. 

4.2. Izpildītājs visā Līguma izpildes laikā nodrošina gatavu risinājumu Pakalpojuma Nr.1 

un/vai Pakalpojuma Nr.2 izpildei ārpus digitālās e-platformas saskaņā ar Līguma 2.12. 

un 4.1.1.1. punktā ietverto risinājumu, ja Pakalpojuma izpilde ir apgrūtināta vai nav 

iespējama digitālās e-platformas trūkumu un darbības nepilnības dēļ, ar informāciju 

(pavadzīmes, rēķini, sadarbības partneru atlases rezultāti, pārtikas produktu cenu lapas). 

Līdzējiem apmainoties rakstiski, savukārt par produktu pasūtījumiem vai to trūkumiem 

ar informāciju apmainoties Izpildītājam un  Saņēmēja Atbildīgajai personai.  

4.3. Noteikumi attiecībā uz Pakalpojumu Nr.1 (ikdienas pārtikas produktu (turpmāk – 

produktu) iegāde): 

4.3.1. Izpildītājs Līguma noslēgšanas brīdī savlaicīgi ir veicis preventīvas darbības, lai, 

saskaņā ar Konkursa noteikumiem un Izpildītāja Piedāvājumu Konkursā, 
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Izpildītājs Līguma 4.1.1.3. punktā norādītajā termiņā var uzsākt Līguma 4.1.1.1. 

punktā minēto Pakalpojuma Nr.1 izpildi; 

4.3.2. Izpildītājs publiskai pieejamībai (bez autorizācijas prasībām) e-platformā izvieto 

vai alternatīvā veidā līdz e-platformas pilnvērtīgas darbības uzsākšanai ( 

ievērojot Līguma 4.1.1.7. un 4.1.1.8. punktu nosacījumus) publicē vai dara 

zināmu pēc iespējas plašam ražotāju/audzētāju/piegādātāju lokam - ikdienas 

produktu tehniskās specifikācijas, produktu grupas, to sortimentu, aktuālo 

produkta iegādes cenu, Saņēmēju iesniegtos plānotos piegādes apjomos uz 

konkrētām produktu piegādes adresēm, ar mērķi sniegt informāciju Saņēmējiem, 

produktu ražotājiem (audzētājiem), piegādātājiem; 

4.3.3. Izpildītājs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Piedāvājumu un Pasūtītāja 

norādījumiem nodrošina iespēju produktu ražotājiem (audzētājiem) iesniegt 

cenu un tehniskos piedāvājumos katram atsevišķam pārtikas produktam un 

izvērtē tos, Izpildītājam uzņemoties atbildību par piegādātāju atlases un 

produktu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām; 

4.3.4. Izpildītājs veic darbības, lai maksimāli nodrošinātu visu  Pakalpojuma Nr.1 

ietvaros Tehniskajā specifikācijā esošo produktu piedāvājumu e-platformā (vai 

alternatīvā veidā līdz e-platformas izveidei vai traucējumu gadījumā), piegādes 

un Pasūtījumu pieejamības  nepārtrauktību,, kā arī pēc iespējas lielāku 

konkurenci produkta zemākās cenas iegūšanai - Izpildītāja pienākumā t. sk. 

ietilpst regulāri meklēt pēc iespējas vairāk produktu 

ražotāju/audzētāju/piegādātāju visās produktu grupās un uzaicināt tos iesniegt 

savus piedāvājumus e-platformā, par šī Līguma punkta izpildi Pasūtītājs var 

uzskatīt: 

4.3.4.1. uzaicinājumu un informācijas par piedāvājumu iesniegšanas kārtību 

nosūtīšana produktu ražotāju/audzētāju/piegādātāju biedrībām; 

4.3.4.2. uzaicinājumu un informācijas par piedāvājumu iesniegšanas kārtību 

publicēšana plašsaziņas līdzekļos (e-platformā, atbilstoša satura 

tīmekļvietnēs (sludinājumu, pašvaldību, iepirkumu), laikrakstos u.tml.); 

4.3.4.3. individuāla uzaicinājumu un informācijas par piedāvājumu iesniegšanas 

kārtību nosūtīšana un komunikācija ar konkrētiem produktu 

ražotājiem/audzētājiem/piegādātājiem. 

4.3.5. Izpildītājs nodrošina Saņēmējam/Pasūtītājam e-platformas izmantošanas 

uzsākšanu (pasūtījumu veikšanu un apstrādi) saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas, Piedāvājuma un Līguma 4.1. punktā noteiktajiem termiņiem; 

4.3.6. Saņēmējs  veic produktu pasūtījumus  atsevišķu partiju veidā e-platformā (vai 

alternatīvā veidā līdz e-platformas izveidei vai traucējumu gadījumā), kur 

Pasūtījumu apstrāde noformēta atbilstoši Tehniskās specifikācijas, Piedāvājuma 

un katra Saņēmēja piegādes adreses ikdienas vajadzībām (turpmāk – 

Pasūtījums). Par Pasūtījuma veikšanu uzskatāms Pasūtījuma izvietošanas laiks 

e-platformā vai, ja Pasūtījumu nav iespējams veikt e-platformā, tā nosūtīšanas 

datums un laiks alternatīvā Pasūtījuma apstrādes veidā; 

4.3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Pasūtījums tiek piegādāts uz Pasūtījumā norādīto 

adresi ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro dienu laikā (t.sk. veicot Pasūtījuma 

izpildi brīvdienās un svētku dienās) no Pasūtījuma veikšanas dienas e-

platformā vai alternatīvā veidā. Līdzējiem un Saņēmējiem ir saistošs Pasūtījumu 

piegādes un pieņemšanas laiks Saņēmēja norādītājā vietā - no plkst. 9.00 līdz 

plkst.15.00 (arī, ja Saņēmējs un Izpildītājs vienojušies par Pasūtījuma izpildi 

brīvdienās vai svētku dienās) (piektdienās – līdz plkst. 14.00). Izpildītājs ir 

tiesīgs veikt Pasūtījuma izpildi atsevišķu partiju veidā; 
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4.3.8.  Izpildītājs (tā sadarbības partneris) ne vēlāk kā 12 h (divpadsmit stundu) laikā 

pēc Pasūtījuma veikšanas rakstiski vai telefoniski vienojas ar Līgumā norādīto 

Saņēmēja Atbildīgo personu par konkrētu produktu piegādes laiku; 

4.3.9. produkti piegādes brīdī ir iepakoti ražotāju oriģinālajos iepakojumos un ir 

marķēti atbilstoši Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām; 

4.3.10. produktu piegādes dienā ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms Pasūtījuma piegādes 

laika vai iepriekšējā darba dienā Izpildītājs  nodrošina, ka  Saņēmēja Atbildīgajai 

personai e-platformā vai, ja Pasūtījumu apstrāde notiek alternatīvā veidā 

Saņēmēja vienotajā e-pastā, ir elektroniski pieejama preču pavadzīme (e-

pavadzīme) (turpmāk – Pavadzīme), kas noformēta atbilstoši Pasūtījuma 

ietvaros faktiski piegādātajam produktu sortimentam, apjomam un produktu 

cenām, kā arī Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, kas nosaka elektronisko rēķinu standartu un  to aprites kārtību. Līdzēji 

un Saņēmēji vienojas, ka Pavadzīmē kā produktu piegādātājs (Pakalpojuma 

izpildītājs - Pavadzīmes izrakstītājs) būs Izpildītājs, un Pavadzīme Saņēmējam 

vienojoties ar Izpildītāju var būt  derīga bez Izpildītāja paraksta un zīmoga. 

4.3.11. Izpildītājs nodrošina, ka   Produktu piegādes faktiskais veicējs (arī, ja Izpildītājs 

izmanto trešās personas (pārvadātāja, sadarbības partnera) pakalpojumu)  

produktu piegādes brīdī informācijas nolūkos iesniedz Saņēmējam  Pavadzīmes 

izdruku papīra formā. Pavadzīmes izdruka, Saņēmējam vienojoties ar 

Izpildītāju, var būt  derīga bez Izpildītāja paraksta un zīmoga. Saņēmēja 

Atbildīgā persona attiecīgo Pavadzīmi papīra formātā paraksta, ja Pavadzīme ir 

atbilstoši noformēta un Pasūtījums ir izpildīts (ievērojot Līguma 4.3.14. un 

4.3.17.  punktu prioritāti);   

4.3.12. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pavadzīmes standartizāciju, atbilstoši 

Pasūtītāja/Saņēmēju produktu uzskaites kārtībai, un Pavadzīmē norādīto ziņu 

patiesumu faktiskā Pasūtījuma piegādātajam produktu sortimentam un 

apjomam, tajā skaitā to, ka Pavadzīmē ir norādīts produkta nosaukums, 

mērvienība (daudzums), cena (Pavadzīmē norādītā produkta cena nedrīkst būt 

augstāka par attiecīgā produkta publiskoto zemāko piedāvāto cenu e-platformā 

Pasūtījuma veikšanas brīdī (datums, laiks). Ja Izpildītājs  pamatojoties uz 

līguma 5.1. vai 5.2. punktu, vai Līguma 9.8. punkta a)-c) apakšpunktu 

noteikumiem  nomaina produkta ražotāju/audzētāju/piegādāju - Izpildītājam e-

platformā un Pavadzīmē ir jāsaglabā produkta cena, kas attiecīgā Pasūtījuma 

veikšanas brīdī e-platformā bijusi noteikta kā zemākā cena pēc  pretendentu 

atlases), Pavadzīmes summa, produkta izcelsmes un ražotāja valsts, un ražotājs, 

atbilstība paaugstinātas kvalitātes produktu prasībām, ja tādas ir, produkta 

piegādes vieta un datums u.c. prasības, kas nepieciešamas elektronisko rēķinu 

spēkā esamībai. Izpildītājs nodrošina, ka Pavadzīmē atsevišķi nodalīti produkti 

un to apjoms, ko Saņēmējs e-platformā pasūtījis atbilstoši Ministru kabineta 

20.06.2017. noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam 

un to piemērošanas kārtība”. 

4.3.13. Saņēmējs un Izpildītājs ir tiesīgi vienoties par iepakojuma veidiem un 

daudzumu, kas pēc produktu izkraušanas paliek Saņēmēja glabāšanā, un tiks 

nodotas Izpildītājam. Šajā gadījumā Saņēmējam ir jānodod iepakojums 

Izpildītāja rīcībā šādā kārtībā: 

a) Pavadzīmes pielikumā ir noteikts saraksts iepakojumu veidiem (turpmāk – 

Tara), kas Saņēmējam pēc produktu izkraušanas ir jāuzglabā un jānodod 

Izpildītājam; 
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b) Saņēmējs ir tiesīgs vienoties ar Izpildītāju par iepakojuma, kas saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, iekļaujams depozīta sistēmā 

(turpmāk – Depozīta tara) norēķinu kārtību (iekļaušanu/neiekļaušanu 

produkta cenā, iekļaušanu atsevišķai samaksai Pavadzīmē) un nodošanas 

kārtību; 

c) Pavadzīmē  Izpildītājs norāda Taras un Depozīta taras veidu, daudzumu un 

vērtību; 

d) Saņēmēja Atbildīgā persona ir atbildīga par Taras uzglabāšanu līdz brīdim, 

kad iepriekš vienojoties ar Izpildītāju, Izpildītājs (vai tā pilnvarota persona) 

nodrošina Taras izvešanu, sedzot ar to saistītās izmaksas, Izpildītājs e-pastā 

informē Saņēmēju par Depozīta Taras/ Taras savākšanas dienu un laiku 

vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, norādītais datums un laiks tiek ņemts 

vērā veicot Līguma 6.4. punktā noteikto samaksu; 

e) Izpildītājs, izmantojot Pavadzīmes, ir tiesīgs salīdzināt atpakaļ saņemtās 

Taras daudzumu ar izsniegtās Taras daudzumu katrā saņemtās Taras partijā 

vai noteiktā Pasūtījumu izpildes periodā, un ir tiesīgs sagatavot un iesniegt 

Saņēmējam elektroniski sagatavotu rēķinu par neatgrieztās Taras vērtību. 

f) gadījumā, ja Saņēmējs ar Izpildītāju ir vienojušies par to, ka Izpildītājs ir 

atbildīgs par Depozīta taras savākšanu no Saņēmēja, kā arī vienojušies par 

to, ka  Saņēmējs veic atsevišķu depozīta iemaksu par Depozīta taru, saskaņā 

ar Pavadzīmē norādīto, tad Izpildītājs atmaksā Saņēmējam depozīta 

iemaksu par faktiski savāktās Depozīta taras daudzumu. 

4.3.14. Saņēmēja Atbildīgajai personai ir tiesības pirms Pasūtījuma pieņemšanas un 

Pavadzīmes apstiprināšanas, piegādes vietā pārbaudīt piegādāto produktu 

atbilstību Pavadzīmē norādītajam, to Tehniskajai specifikācijai, pasūtītajam 

produktu apjomam un sortimentam, kā arī uzraudzīt produktu kvalitāti pēc to 

pieņemšanas un Pavadzīmes apstiprināšanas, saskaņā ar Līguma 5. nodaļā 

noteikto kārtību; 

4.3.15. Saņēmējs ir tiesīgs atteikties no Pasūtījuma pieņemšanas (pilnībā vai daļēji 

-  atkarībā no savas nepieciešamības), ja Izpildītājs no Pasūtījuma izpildes 

termiņa beigām (datums, laiks) nav veicis Pasūtījuma izpildi līdz nākamās 

kalendārās dienas plkst. 12.00; 

4.3.16. Saņēmēja Atbildīgā persona  ir tiesīga nekavējoties atteikties pieņemt piegādāto 

produktu partiju vai tās daļu, to neizkraujot (neveicot pārbaudi saskaņā ar 

Līguma 5. nodaļu), ja ir acīmredzami, ka tā pilnīgi vai daļēji neatbilst pasūtītajam 

produktu sortimentam/kvalitātes prasībām, vai produkti ir neizmantojami 

Saņēmēja noteiktajiem produktu izmantošanas mērķiem; 

4.3.17. Pasūtījums ir izpildīts ar brīdi (datums un laiks elektroniska paraksta laika 

zīmogā), kad Līguma 4.3.10. punktā norādītajā formātā sagatavoto Pavadzīmi ir 

parakstījusi Saņēmēja Atbildīgā persona. Saņēmēja atbildīgā persona par 

Pasūtījuma (Pasūtījuma partijas) izpildes veikšanu var informēt Izpildītāja 

kontaktpersonu, veicot e-platformā ievietotās Pavadzīmes apliecināšanu ar e-

platformas sistēmas parakstu vai e-parakstu. 

4.3.18. Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas  pēc iespējas īsā laikā iesniedz Saņēmēja 

Atbildīgajām personām  Pakalpojuma Nr.1 Pasūtījumu izpildes personu sarakstu 

ar visām iespējamām personām, kas regulāri var tikt iesaistītas produktu 

piegādes izpildēs produktu piegādes adresē; 

4.3.19. 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc Pasūtījuma nosūtīšanas, Izpildītājs nosūta 

Saņēmēja atbildīgajai personai informāciju par Pasūtījuma izpildē iesaistīto 
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personālsastāvu (vārds, uzvārds, personas kods) un transportlīdzekļu (marka, 

reģistrācijas Nr.), kas nav iekļauti sarakstā regulārajām produktu piegādēm 

produktu piegādes adresē; 

4.3.20. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā Saņēmēja teritorijā (militārajā objektā) ir 

tiesīgs iesaistīt tikai tos darbiniekus un tikai tos transportlīdzekļus, kas norādīti 

iesniegtajā sarakstā un no Saņēmēja puses saskaņoti; 

4.3.21. Izpildītājs ir informēts par to, ka Saņēmēja Atbildīgā persona ir tiesīga pieprasīt 

Izpildītājam nekavējoties veikt grozījumus sarakstā, ja produktu piegādē 

iesaistītais personālsastāvs neatbilst normatīvo aktu prasībām, t.sk. aizliegts 

produktu piegādē iesaistīt darbiniekus, kuri nav NATO, Eiropas Ekonomiskās 

zonās vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Latvijas Republikas 

nepilsoņi; 

4.3.22.  ja nepieciešams veikt grozījumus sarakstā, lai nomainītu vai papildinātu 

sarakstu ar darbiniekiem vai transportlīdzekļiem, kas piedalās Pasūtījuma 

izpildē, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas 

pirms Pasūtījuma izpildes termiņa beigām veic grozījumus sarakstā un 

nodrošina, ka grozījumi nekavējoties tiks iesniegti Saņēmēja Atbildīgajai 

personai;  

4.3.23. transportlīdzekļiem, kas nodrošina Pakalpojuma izpildē nepieciešamo produktu 

piegādi, jāatbilst Latvijas Republikā noteikto tiesību aktu prasībām attiecībā uz 

zaļā publiskā iepirkuma prasībām, kā arī Tehniskās specifikācijas prasībām; 

4.3.24. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniedz visu nepieciešamo 

informāciju par Pakalpojuma Nr.1 sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem; 

4.3.25.  Līguma 4.3.18. - 4.3.23. punktu noteikumi un to neizpilde nevar būt par pamatu 

tam, lai Izpildītājs atteiktos no Pasūtījuma izpildes vai Pasūtījuma izpildes 

Līgumā noteiktajā termiņā, mainītu Līguma noteikumus, tajā skaitā arī attiecībā 

uz Līgumā ietverto samaksu, vai atkāptos no Līguma kopumā vai kādā tā 

pozīcijā; 

4.3.26. Izpildītājs ir informēts, ka par patvaļīgu iekļūšanu militārā objektā ir paredzēta 

administratīvā atbildība. 

4.4.  Gadījumā, ja Līdzēji konstatē, ka Saņēmējam saskaņā ar Līguma 4.3.6. punktā un 

Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību nav iespēju veikt produkta Pasūtījumus e-

platformā/alternatīvā veidā, jo veiktajā produkta cenu aptaujā  nav iesniegts neviens 

piedāvājums, Līdzēji  un Saņēmēji vienojas par šādu kārtību: 

4.4.1. Izpildītājs nekavējoties noskaidro iemeslus produkta piedāvājumu neesamībai 

(produkta Tehniskās specifikācijas neatbilstība produkta tirgum, produkta 

neesamība tirgū u.tml.), nepieciešamības gadījumā iesniedzot Pasūtītāja 

kontaktpersonai rakstveida skaidrojumus no potenciālajiem konkrēto produktu 

ražotājiem, produktu ražotāju/tirgotāju asociācijām u.tml.; 

4.4.2. Līdzēji vienojas par to, vai ņemot vērā pieejamo informāciju par produkta 

esamību Latvijas tirgū nepieciešama produkta e-platformā pieejamās Tehniskās 

specifikācijas noteikumu aktualizēšana/neaktualizēšana, vai produkta aizstāšana 

ar citu; 

4.4.3. Izpildītājs, ņemot vērā Līguma 4.4.1. un 4.4.2 punktus, nekavējoties e-platformā 

izsludina jaunu cenu aptauju produktam (vai tā aizstājējam), nosakot pēc iespējas 

īsāku termiņu, papildus meklējot potenciālos produkta ražotājus tirgū, uzaicinot 

piedāvājumus iesniegt cenu piedāvājumu e-platformā; 

4.4.4. Pasūtītāja kontaktpersona ņemot vērā produkta nepieejamības ilgumu un 

faktisko situāciju ir tiesīga izvērtēt, vai Izpildītājs ir veicis visas nepieciešamās 



14 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

darbības produkta pieejamības nepārtrauktības nodrošināšanai saskaņā ar 

Līguma 4.3.4. punktu; 

4.4.5. Pasūtītāja kontaktpersona patstāvīgi vai sadarbībā ar Saņēmēju ir tiesīgs veikt 

pārbaudi aktuālajai pārtikas produkta pieejamībai tirgū, ievērojot faktorus, kas 

var ietekmēt produkta  piegādes piedāvājuma iesniegšanu e-platformā. 

Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka  Izpildītājs nav veicis visas nepieciešamās 

darbības produkta pieejamības nepārtrauktības nodrošināšanai un/vai 

Pasūtītājam/Saņēmējam ir iespēja ārpus Līguma vienoties ar pārtikas produkta 

ražotāju/piegādātāju par pārtikas produkta iegādi, Pasūtītājs vai Saņēmējs (to 

atbildīgās kontaktpersonas) informē Izpildītāju un ir tiesīgs prasīt Izpildītājam, 

nekavējoties nodrošināt Tehniskajai specifikācijai atbilstoša  konkrētā pārtikas 

produkta piesaisti šim Līgumam un iespēju Saņēmējam veikt produkta 

Pasūtījumu šī Līguma ietvaros. 

4.4.6. Ja Līguma 4.4.5. punktā noteiktais atkārtojas vairāk par 5 (piecām) reizēm 

Līguma izpildes laikā, tad Pasūtītājs piemēro Līguma 8.7. punkta noteikto 

līgumsodu par katru nākamo gadījumu, šādi sedzot Pasūtītāja vai Saņēmēja 

personālresursa piesaistes izmaksas piegādātāja meklējumos.   

4.4.7. Ja Līdzēji atkārtoti konstatē, ka  konkrēta produkta piegādei e-platformā nav 

iesniegts cenu piedāvājums bez Izpildītāja vainas, atbilstoši faktiskajai situācijai, 

Līdzēji ir tiesīgi vienoties par  konkrētā produkta aizstāšanu ar citu. 

4.5. Pasūtītājs saskaņā ar Tehniskā specifikācijas prasībām ir tiesīgs Pakalpojuma Nr.1 

saņemšanai Līguma darbības laikā izmainīt Līguma 4.1.1.2. punktā minēto Saņēmēju 

piegādes adrešu sarakstu, pievienojot papildus produktu piegādes adreses Saņēmējam 

vai atsakoties no sarakstā esošajām produktu piegādes adresēm . Šajā gadījumā: 

4.5.1. Izpildītājam ir pienākums uzsākt pilna apjoma produktu Pasūtījumu izpildi 

saskaņā ar Saņēmēja iesniegtajiem produktu apjomiem katrai produktu piegādes 

adresei un integrēt katru jauno produktu piegādes adresi e-platformā ne zemākā 

kvalitātē kā Līguma uzsākšanas brīdī esošās Saņēmēju produktu piegādes 

adreses ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no izmainītā 

Saņēmēja piegādes adrešu saraksta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

nosūtīšanas dienas Izpildītāja kontaktpersonai; 

4.5.2.  Pasūtītājam un/vai Saņēmējam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar 

informāciju, kas nepieciešama šī Līguma punkta izpildei; 

4.5.3.  par Līguma 4.5.1. punkta neizpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sankcijas 

saskaņā ar Līguma 8.9. punktu. 

4.6. Noteikumi attiecībā uz Pakalpojumu Nr.2 (atsevišķu pārtikas produktu grupu rezervju 

(turpmāk – pārtika) uzglabāšanu noliktavā un pārtikas piegādi NBS vajadzībām Krīzes 

izsludināšanas gadījumā): 

4.6.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma Nr.2 izpildes  apjomus saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas, Piedāvājuma un Līgumā noteikto kārtību un termiņiem; 

4.6.2. Izpildītājs garantē pārtikas uzglabāšanas vietas nosacījumus (gaisa temperatūra, 

gaisa mitrums, apgaismojums, u.c.) saskaņā ar pārtikas ražotāja noteikto, 

Tehniskās specifikācijas prasībām, Piedāvājumu u.c. Līguma noteikumiem; 

4.6.3. Izpildītājs nodrošina pārtikas uzglabāšanu saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā 

un Piedāvājumā noteikto, pārtikas minimālajiem uzglabāšanas apjomiem un 

pārtikas minimālo realizācijas termiņu; 

4.6.4. lai nodrošinātu nepārtrauktu pārtikas uzglabāšanu saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas prasībām un ņemot vērā pārtikas ražotāja noteikto minimālo 

pārtikas realizācijas termiņu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina 
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savlaicīgu pārtikas laišanu apgrozībā pārtikas tirgū un krājumu atjaunošanu 

uzglabāšanai noliktavā, pārtikas iegādes nepieciešamības gadījumā nodrošinot 

informācijas pieejamību  Pasūtītājam par pārtikas krājumu cenām saskaņā ar 

Līguma 2.1.2.2. punktu; 

4.6.5. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā periodiski ir tiesīga kontrolēt 

uzglabājamās pārtikas Tehniskajā specifikācijā noteikto uzglabāšanas apjomu 

ievērošanu, kā arī izlases kārtībā pārbaudīt uzglabājamās pārtikas atbilstību 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajām kvalitātes prasībām (par kontroles 

detalizētāku kārtību Līdzēji ir tiesīgi vienoties rakstveidā Līguma izpildes gaitā); 

4.6.6. Līdzēji Līguma izpildes gaitā ir tiesīgi vienoties par uzglabājamās pārtikas 

piegādes nodrošinājuma Krīzes izsludināšanas laikā mehānismu un pienākumu 

sadalījumu starp Līdzējiem, ievērojot Tehniskās specifikācijas minimālās 

prasības, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; 

4.6.7. Līdzēji vienojas, ka Tehniskajā specifikācijā uzglabājamās pārtikas (pārtikas 

produkta) daudzums, sortiments, kā arī minimālais  apjoms vienā adresē var tikt 

mainīts saskaņā ar Līguma 1.5.  punkta noteikumiem; 

4.6.8. Pakalpojums Nr.2 uzskatāms par izpildītu pēc Līdzēju abpusēji parakstīta 

Pakalpojuma Nr.2 pārbaudes  pieņemšanas – nodošanas akta, pārbaudei kas 

veikta saskaņā ar Līguma 4.6. punktu.   

4.6.9. Izpildītājs Pasūtītājam pēc Līguma 4.6.8. punktā minētā akta abpusējas 

sagatavošanas un parakstīšanas iesniedz elektronisko rēķinu par Pakalpojumu 

Nr.2, kas noformēts atbilstoši Pakalpojuma Nr.2 ietvaros Līguma 2.1.2.1. 

punktā norādītajai samaksai un faktiski uzglabātajam  pārtikas apjomam un 

sortimentam, Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, kas nosaka elektronisko rēķinu standartu un  to aprites kārtību;;  

4.6.10. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pakalpojuma Nr.2 pārbaudes  pieņemšanas – 

nodošanas akta norādīto ziņu patiesumu, faktiski uzglabātajam produktu 

apjomam, uzglabātās pārtikas nosaukumiem, mērvienībām, daudzumiem, 

produkta izcelsmi un ražotāja valsti u.c. prasības, lai sniegtu Pasūtītājām pilnīgu 

un nepārprotamu informāciju par Pakalpojuma Nr.2 izpildi; 

4.6.11. Pārtikas izsniegšanu Pasūtītājam (iegādes) Izpildītājs nodrošina pārtikas 

pavaddokumentu iesniegšanu saskaņā ar Līguma 2.1.2.2., 4.3.10. un 4.3.11. 

punkta prasībām.  Pasūtītājs ir tiesīgs veikt pārtikas kvalitātes pārbaudi saskaņā 

ar Līguma 5.1. un 5.2. noteikumu punktiem. 

 

4.7. Šajā nodaļā ietvertie noteikumi var tikt grozīti, Līdzējiem ņemot vērā Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Krīzes izsludināšanas rīkojumus un Līguma 

11. nodaļā ietvertos noteikumus.  

 

5. NEKVALITATĪVA UN LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠAS 

PRODUKTA/PĀRTIKAS APMAIŅAS NOTEIKUMI UN TRŪKUMU 

NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Pakalpojuma Nr.1 Pasūtījuma pieņemšanas brīdī konstatējot, ka piegādātais produkts 

(t.sk. daudzums, fasējums, iepakojums, svars, sortiments u.c.) neatbilst Tehniskajā 

specifikācijā, Pavadzīmē un/vai Pasūtījumā norādītajam, un/ vai Pasūtījumā norādītie 

paaugstinātas kvalitātes produkti nav piegādāti (Produkti neatbilst Līguma 

noteikumiem): 
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5.1.1. Saņēmēja Atbildīgā persona sagatavo aktu par konstatētajām neatbilstībām un 

iesniedz Izpildītājam elektroniski e-pastā vai e-platformā; 

5.1.2.  ja Saņēmēja Atbildīgā persona konstatē, ka produkts (-i) piegādāts Tehniskajai 

specifikācijai un/vai Līgumam neatbilstošā fasējumā, iepakojumā (svarā), lai 

nodrošinātu Saņēmēja darbības nepārtrauktību, Saņēmēja Atbildīgā persona ir 

tiesīga pieņemt produktu saskaņā ar Līguma 4.3.17. punktu, bet iesniegt 

Izpildītājam Līguma 5.1.1. punktā norādīto aktu un piemērot Līguma 8.3. 

punktu; 

5.1.3. Ja Saņēmēja atbildīgā persona konstatē, ka Pasūtījums piegādāts neatbilstošā 

sortimentā, bet ir piegādātais produkts (-i) ir no Pasūtītā produkta produktu 

grupas un ir derīgi izmantošanai Saņēmēja vajadzībām piegādes dienā, lai 

nodrošinātu Saņēmēja darbības nepārtrauktību, Saņēmēja Atbildīgā persona ir 

tiesīga pieņemt produktu saskaņā ar Līguma 4.3.17. punktu, bet iesniegt 

Izpildītājam Līguma 5.1.1. punktā norādīto aktu un piemērot Līguma 8.3. 

punktu; 

5.1.4. ja Saņēmēja atbildīgā persona konstatē, ka Pasūtījums piegādāts neatbilstošā 

sortimentā  un nav izmantojams Saņēmēja vajadzībām piegādes dienā, Izpildītājs 

ir atbildīgs par to, lai  līdz nākamās kalendārās dienas plkst. 12.00 Pasūtījums 

tiktu izpildīts – tiktu  piegādāts trūkstošais produktu sortiments; 

5.1.5. ja Saņēmēja Atbildīgā persona konstatē, ka produkts piegādāts Pasūtījumam un 

Pavadzīmei neatbilstošā daudzumā, Saņēmēja Atbildīgā persona ir tiesīga 

pieņemt produktus (vai nepieņemt to produkta daudzumu, kas pārsniedz 

Pavadzīmē norādīto), un Izpildītājs ir atbildīgs par to, līdz nākamās kalendārās 

dienas plkst. 12.00  Pasūtījums tiktu izpildīts – tiktu  piegādāts trūkstošais 

produktu apjoms; 

5.1.6.  ja Saņēmēja atbildīgā persona konstatē, ka Pasūtījumā piegādāti nekvalitatīvi -  

Tehniskajai specifikācijai neatbilstoši produkti - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai  

līdz nākamās kalendārās dienas plkst. 12.00 Pasūtījums tiktu izpildīts – 

nekvalitatīvie produkti tiktu apmainīti pret kvalitatīviem; 

5.1.7. Līguma 5.1.4. – 5.1.6. punkta gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs piegādāt produktu 

no cita ražotāja/audzētāja/piegādātāja, ievērojot, ka produkta cena Pavadzīmē 

tiek saglabāta atbilstoši Līguma 4.3.12. punktam, un nepieciešamības gadījumā  

Izpildītājam (tā sadarbības partnerim) sniedzot informāciju Saņēmējam 

atbilstoši Līguma 4.3.21. un  4.3.22. punktam; 

5.1.8.  Līguma 5.1.4.  – 5.1.6. punkta gadījumā, Saņēmējs aktā par konstatētajām 

neatbilstībām ir tiesīgs norādīt kādi produkti no Pasūtījuma (produktu apmaiņa 

vai nepiegādāti produkti) Saņēmējam ir prioritāri, un Izpildītājs pēc iespējas  

ievēro šos norādījumus Pasūtījumu izpildes trūkumu novēršanā; 

5.1.9.  Līguma 5.1.2. – 5.1.6. punkta gadījumā, Saņēmējs ir tiesīgs piemērot Līguma 

4.3.15. punktu (produktu pieņemšanu) pēc savas nepieciešamības 

pieņemot/nepieņemot produktus, par pieņemtajiem produktiem veicot samaksu, 

bet papildus piemērot Līguma 8.2.- 8.4. punktus.  

5.2. Pēc Pasūtījuma izpildes, pirms produkta realizācijas termiņa beigām konstatējot, ka 

produkts ir zaudējis Tehniskajā specifikācijā noteiktās īpašības (Produkts ir kļuvis 

nekvalitatīvs): 

5.2.1. Saņēmēja atbildīgā persona 1 (vienas) darba dienas laikā no trūkumu 

konstatēšanas brīža uzaicina (nosūtot e-pastu Izpildītāja kontaktpersonai) 

Izpildītāju (vai tā pilnvarotu sadarbības partneri produktu piegādē) rakstiski 

noformēt pretenziju. Izpildītājs ir atbildīgs par (pilnvarotās personas) ierašanos 

Atbildīgās personas norādītājā produktu atrašanās vietā 1 (vienas) darba dienas 
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laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža, pretējā gadījumā Saņēmējam ir tiesības 

sagatavot pretenziju, to parakstīt bez Izpildītāja piekrišanas un parakstītais akts 

kļūst saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs sagatavoto un no Pasūtītāja puses 

parakstīto aktu iesniedz Izpildītājam; 

5.2.2. katram Līdzējam ir tiesības 1 (vienas) darba dienas laikā no pretenzijas 

noformēšanas brīža, informējot otru Līdzēju (nosūtot e-pastu Izpildītāja 

kontaktpersonai/Saņēmēja Atbildīgajai personai), ierosināt Līguma 5.2. punktā 

konstatētā nekvalitatīvā produkta kvalitātes pārbaudi un nosūtīt produktu 

paraugus Latvijas Republikā akreditētai laboratorijai analīžu veikšanai; 

5.2.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai pēc pretenzijas vai laboratorijas slēdziena 

saņemšanas līdz nākamās dienas plkst. 12.00 no dienas, kurā produkta paraugi 

atzīti par nekvalitatīviem, pretenzijā minēto produktu nomaina pret kvalitatīvu. 

Savukārt Saņēmējs nodod konstatēto nekvalitatīvo produktu (izņemot to 

daudzumu, kas nodots laboratorijai un izlietots analīžu veikšanai) Izpildītājam 

(vai tā pilnvarotai personai); 

5.2.4. Izpildītājs ir atbildīgs par laboratorijas pakalpojumu apmaksu, izņemot 

gadījumus, kad laboratorijas pārbaude ir veikta pēc Saņēmēja/Pasūtītāja 

ierosinājuma un produkta kvalitāte ir atzīta par atbilstošu noteiktajām standartu 

prasībām; 

5.2.5. Izpildītājam, pirms 5.2.1. punktā minētā akta apstiprināšanas un parakstīšanas, 

ir tiesības pārbaudīt produkta glabāšanas apstākļus un to atbilstību produkta 

uzglabāšanas noteikumiem, savukārt Saņēmēja pienākums ir sniegt šādu 

informāciju un pierādījumus, ka produkti ir uzglabāti atbilstoši uzglabāšanas 

noteikumiem; 

5.2.6.  Ja Saņēmējs un Izpildītājs, ievērojot Līguma 5.2.5. punkta nosacījumus, 

rakstveidā konstatē, ka produkti netiek uzglabāti saskaņā ar produktu 

uzglabāšanas nosacījumiem, Saņēmējs, tiem produktiem, kam konstatēti 

uzglabāšanas nosacījumu trūkumi, ir tiesīgs piemērot Līguma 5.2.1-5.2.3. 

punktu tikai 24 (divdesmit četras) stundas pēc produktu piegādes izpildes, līdz 

brīdim, kad produktu uzglabāšanas nosacījumu trūkumi ir novērsti, ko 

rakstveidā apliecina Saņēmējs un Izpildītājs. 

5.3.  Pakalpojuma Nr.2 ietvaros Līdzēju noteiktajā kārtībā uzglabātās vai izsniegtās 

pārtikas  neatbilstības Tehniskās specifikācijas prasībām konstatācijas gadījumā, kā arī  

konstatējot, ka pārtikas daudzums (minimālais uzglabājamais apjoms), kvalitāte vai 

sortiments neatbilst Līguma noteikumiem (turpmāk – nekvalitatīva pārtika): 

5.3.1. Pasūtītāja kontaktpersona iesniedz Izpildītājam aktu par konstatētajām 

neatbilstībām, norādot trūkumus Pakalpojuma Nr.2 izpildē. Šajā gadījumā 

Pasūtītājs līdz trūkumu novēršanai ir tiesīgs neizmaksāt Izpildītājam maksājamo 

samaksu par Pakalpojuma Nr.2 izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.3.2. Izpildītājs novērš trūkumus (pārbaudes aktā konstatētos) uzglabājamās pārtikas 

apjomos vai kvalitātē konstatētajā uzglabāšanas vietā ne vēlāk kā 7 (septiņu) 

kalendāro dienu laikā no pārbaudes akta sagatavošanas dienas. Trūkumu 

novēršanas faktu Pasūtītājs atkārtotas pārbaudes rezultātā var apliecināt, 

neiesniedzot pretenziju, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nosūtīt Izpildītājam 

Pretenziju, papildus piemērojot Līguma 8.6. punkta noteikumus. 

5.4. Šajā nodaļā ietvertie noteikumi var tikt grozīti, Līdzējiem ņemot vērā Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Krīzes izsludināšanas rīkojumus un Līguma 

11. nodaļā ietvertos noteikumus.  

 

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 



18 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

6.1.  Saņēmēji samaksā Izpildītājam  par izpildīto - kvalitatīvi, savlaicīgi un Līguma 

noteikumiem atbilstoši sniegto Pakalpojumu Nr.1 (ikdienā piegādātajiem produktiem, 

saskaņā ar Līguma 2.1.1.1. punktā pielīgto samaksas mehānismu), nepārsniedzot 

Līguma 2.2. punktā (ja piemērots – arī Līguma 2.4. un 2.5. punktā) noteikto plānoto 

summu par Pakalpojumiem, bankas pārskaitījuma veidā (euro valūtā)  produktiem  uz 

Pavadzīmē norādīto Izpildītāja norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Pavadzīmes parakstīšanas dienas pie Saņēmēja (datumu skatīt elektroniska dokumenta 

laika zīmogā). 

6.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildīto - kvalitatīvi, savlaicīgi Līguma 

noteikumiem atbilstoši sniegto Pakalpojumu  (saskaņā ar Līguma 2.1.1.2.  – 2.1.2.2. 

punktā pielīgto samaksas mehānismu) bankas pārskaitījuma veidā (euro valūtā) 

Līgumā noteiktajā kārtībā: 

6.2.1. Izpildītājs apkopo (izmantojot e-platformu vai citu rīku) informāciju par izpildīto 

Pakalpojumu Nr.1 (Pasūtījumu summām Pavadzīmēs) un  līdz katra mēneša 7. 

(septītajam) datumam ar Pasūtītāju saskaņo iepriekšējā mēneša elektronisko 

rēķinu Līguma 2.1.1.2. punktā pielīgtajai samaksai par sniegto Pakalpojumu 

Nr.1 (turpmāk – Pakalpojuma Nr.1 Rēķins). Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt rēķinā 

norādīto informāciju, izmantojot e-platformas uzskaitītos datus un/vai pieprasot 

informāciju no Saņēmējiem. Pēc Rēķina saskaņošanas Izpildītājs elektroniski 

iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma Nr.1 Rēķinu apmaksai, atbilstošu Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, kas nosaka elektronisko rēķinu standartu 

un  to aprites kārtību; 

6.2.2. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma Nr.1 

veikšanas un  Pakalpojuma Nr.1 Rēķina apstiprināšanas dienas pie Pasūtītāja 

(datumu skatīt elektroniska dokumenta laika zīmogā) samaksā Pakalpojuma 

Nr.1 Rēķinā norādīto summu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu, 

Līguma izpildes laikā nepārsniedzot Līguma 2.2. punktā (ja piemērots – arī 

Līguma 2.4. un 2.5. punktā) noteikto plānoto summu par Pakalpojumiem; 

6.2.3.  Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Pakalpojuma Nr.2 izpildi (ja saskaņā ar  

Līguma 4.6.8. punktu Pakalpojums Nr.2 ir izpildīts) Līguma 2.1.2.1. punktā 

pielīgto samaksu, kas saskaņā ar Līguma 4.6.9. punktu ir norādīta ikmēneša  

elektroniskajā rēķinā (turpmāk - Pakalpojuma Nr.2 Rēķins)  30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma Nr.2 Rēķina un Pakalpojuma Nr.2 

pārbaudes  pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas un apstiprināšanas dienas 

pie Pasūtītāja (datumu skatīt elektroniska dokumenta laika zīmogā), Līguma 

izpildes gaitā  nepārsniedzot Līguma 2.2. punktā (ja piemērots – arī Līguma 2.4. 

un 2.5. punktā) noteikto plānoto summu par Līguma 2.1.2.1. punkta samaksu, 

par  Pakalpojumu Nr.2; 

6.2.4. Pasūtītājs maksā par tam Pakalpojuma Nr.2 ietvaros Līguma noteikumiem 

atbilstoši piegādāto un pieņemto pārtiku (saskaņā ar Līguma 2.1.2.2. punktā 

pielīgto samaksas mehānismu), Līguma izpildes laikā nepārsniedzot Līguma 2.2. 

punktā (ja piemērots – arī Līguma 2.4. un 2.5. punktā) noteikto plānoto summu 

par Pakalpojumu izpildi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no elektroniskas 

Pavadzīmes apstiprināšanas dienas pie Pasūtītāja (datumu skatīt elektroniska 

dokumenta laika zīmogā)  uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu. 

6.3. Saņēmējs Līguma 4.3.13. punkta f) apakšpunktā noteikto samaksu par Depozīta taru 

veic, iekļaujot to Līguma 6.1. punktā minētājā norēķinā, saskaņā ar Pavadzīmi.  

6.4. Izpildītājs Pavadzīmē iekļauto samaksu par Depozīta taru atmaksā 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Līguma 4.3.13. punkta d) apakšpunkta kārtībā noteiktās Depozīta taras 

savākšanas dienas.  
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6.5. Pavadzīmē, Pakalpojuma Nr.1 un Pakalpojuma Nr.2 Rēķinā Izpildītājs piemēro PVN 

saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un 

apmēru. 

6.6. Par apmaksas dienu visiem Līguma ietvaros  veicamajiem maksājumiem tiek uzskatīta 

diena, kad  veikts bankas pārskaitījums uz Pavadzīmē, Rēķinā vai citā iesniegtā 

maksājuma dokumentā norādīto norēķinu kontu. 

6.7. Katrs no Līdzējiem un Saņēmējiem sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, 

kas saistīti ar naudas pārskaitījumu.  

6.8. Šajā nodaļā ietvertie noteikumi var tikt grozīti, Līdzējiem ņemot vērā Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Krīzes izsludināšanas rīkojumus un Līguma 

11. nodaļā ietvertos noteikumus.  

 

7. PAKALPOJUMA KVALITĀTE 

7.1.Kvalitatīvs un Līguma noteikumiem atbilstošs Pakalpojums atbilst Līguma 

noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja Piedāvājumam, 

produktu un pārtikas ražotāju (audzētāju), kā arī normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu, pārtikas un produktu kvalitāti. 

7.2. Izpildītājs nodrošina pārtikas un produkta izsekojamību līdz tā izcelsmes vietai un pēc 

Pasūtītāja/Saņēmēja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā noformētas pārtikas un produktu izcelsmes dokumentu kopijas un piegādes 

pavadzīmes. 

 

8. LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

8.1. Ņemot vērā Pakalpojuma Nr.1 apjomu un Izpildītāja Pakalpojuma Nr.1 izpildes 

faktiskās iespējas un pieredzi Līguma noslēgšanas brīdī, Līdzēji un Saņēmēji 

vienojas, ka 6 (sešu) mēnešu periodā no Līguma noslēgšanas dienas, Pasūtījuma 

pilnvērtīgas neizpildes gadījumā, Saņēmēji pirms Līguma 8.2. – 8.3. punktā minēto 

līgumsodu piemērošanas izvērtē līgumsoda piemērošanas nepieciešamību, līgumsoda 

apmēru, ņemot vērā, cik  neizpildītais Pasūtījums ir traucējis Saņēmēja ikdienas darbu 

ēdināšanā, Pasūtījumu neizpildes atkārtošanos, Pasūtījumu neizpildes atkārtošanos 

konkrētiem produktiem vai produktu grupām, kā arī ņemot vērā un nepieciešamības 

gadījumā pārbaudot Izpildītāja sniegto informāciju par argumentiem Pasūtījuma 

neizpildei. 

8.2. Ja Izpildītājs  Pakalpojuma Nr.1 ietvaros nenodrošina Pasūtījuma izpildi (produkta 

piegādi)  Līguma 4.3.7. punktā norādītajā termiņā, tad Saņēmējs ir tiesīgs piemērot 

Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no  katra šāda 

Saņēmēja veiktā Pasūtījuma ietvaros termiņā nepiegādāto produktu kopējās summas 

bez PVN par katru nokavēto stundu, ievērojot, ka termiņa kavējums tiek rēķināts tikai 

Līguma 4.3.7. punktā norādītajā Pasūtījumu piegādes un pieņemšanas laikā, bet ne 

vairāk kā 5% (piecu procentu) apmērā no Pasūtījuma kopējās summas bez PVN un 

pieprasīt atlīdzināt visus Saņēmējam radušos zaudējumus. 

8.3. Ja  Līguma 5.1.1. punktā minētajā aktā ir konstatēts, ka Pakalpojuma Nr.1 ietvaros, 

vienas Tehniskajā specifikācijā norādītās produktu grupas ietvaros, piegādāts 

nekvalitatīvs produkts (neatbilstošs produkts Tehniskajai specifikācijai un produkta 

realizācijas termiņam), tajā skaitā, ja Pasūtījums nav izpildīts atbilstoši Pasūtījuma 

apjomam, sortimentam un/vai produkta fasējumam, iepakojumam, svaram, tad 

Saņēmējam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu par katru šādu reizi (arī, ja 

Izpildītājs ir veicis Pasūtījuma trūkumu novēršanu saskaņā ar Līguma 5.1.4.-5.1.6. 

un/vai 5.2.3. punktu). Šajā gadījumā Izpildītājs samaksā Saņēmējam līgumsodu 10% 

(desmit procentu) apmērā no summas bez PVN konkrētajiem produktiem, kas 
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piegādāti neatbilstoši vai konstatēti kā nekvalitatīvi vai neatbilstoši Pasūtījumam, 

par katru šādu gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgo 

Pasūtījumu kopējās summas bez PVN, un atlīdzina visus Saņēmējam radušos 

zaudējumus. 

8.4. Ja Izpildītājs Pakalpojuma Nr.1 ietvaros nenodrošina produktu piegādi Līguma 4.3.15. 

punktā minētajā termiņā (datums, laiks) vai Līguma 5.1.4. - 5.1.6. punktā norādīto 

produktu apmaiņu  Līguma 5.1.4. – 5.1.6. punktos norādītajos termiņos (datums, 

laiks), Saņēmējs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 5 % (piecu procentu) 

apmērā no nepiegādāto/neapmainīto produktu summas Pasūtījumā bez PVN par katru 

šādu reizi, bet ne vairāk kā 5% (piecu procentu) apmērā no Pasūtījuma summas bez 

PVN.   

8.5. Līguma 8.2. un 8.4. punktā minētos līgumsodus summējot, 1 (viena) Pasūtījuma 

ietvaros līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Pasūtījuma  

ietvaros nepiegādāto produktu kopējās summas bez PVN. Pasūtījuma neizpildei 

piemērojot Līguma 8.4. punktu, Saņēmējs nedrīkst turpināt aprēķināt Līguma 8.2. 

punktā minēto līgumsodu. Līguma 8.3. un 8.4. minētos līgumsodus summējot, 1 

(viena) Pasūtījuma ietvaros līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 10% (desmit 

procentus) no Pasūtījuma summas bez PVN.  

8.6. Ja Pasūtītājs Līguma 5.3.1. punktā noteiktajā pārbaudē izlases kārtībā konstatē, ka 

Pakalpojuma Nr.2 ietvaros tiek uzglabāta nekvalitatīva pārtika (neatbilstoša pārtikas 

produkta Tehniskajai specifikācijai), neatbilstoši apjomam un/ vai sortimentam, tad 

Izpildītājam nav tiesību pieprasīt  Līguma 6.2.3. punktā norādīto Pakalpojuma Nr.2 

atlīdzību, Pasūtītājam pagarinot atlīdzības samaksas pienākumu tik ilgi, cik 

Izpildītājam nepieciešams trūkumu novēršanai. Ja Izpildītājs nenovērš trūkumus 

Līguma 5.3.2. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt Līguma 

6.2.3. punktā paredzēto ikmēneša samaksu par Pakalpojumu Nr.2, ieturot to kā 

līgumsodu Līguma 8.13. punktā noteiktajā kārtībā. 

8.7.  Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā vismaz 3 (trīs) reizes Līguma 5.3.1. punktā 

noteiktajā pārbaudē izlases kārtībā ir konstatējis, ka Pakalpojuma Nr.2 ietvaros tiek 

uzglabāta nekvalitatīva pārtika (neatbilstoša pārtikas produkta Tehniskajai 

specifikācijai),  neatbilstoši apjomam un/ vai sortimentam, tad Pasūtītājs papildus 

Līguma 8.6. punktā noteiktajām sankcijām ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 

1 000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par katru šādu reizi. Šajā punktā minēto 

līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot arī iestājoties Līguma 4.4.6. punkta 

nosacījumiem. 

8.8. Ja Saņēmējs konstatē, ka Saņēmējam Pakalpojuma Nr.1/Pakalpojuma Nr.2 ietvaros 

piegādāti produkti, kas satur ģenētiski modificētus organismus, tad Saņēmējam ir 

tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu. Šādā gadījumā Izpildītājs maksā Saņēmējam 

līgumsodu 30.00 EUR (trīsdesmit euro) apmērā par katru atsevišķu produkta piegādāto 

vienību, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgā Pasūtījuma 

(Pavadzīmes) kopējās summas bez PVN, un atlīdzina visus Saņēmējam radušos 

zaudējumus. 

8.9. Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka  Izpildītājs daļēji nepilda Līgumu, un Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 110 000,00 EUR (viens simts desmit 

tūkstošu euro un 00 centu apmērā). Šajā punktā noteikto līgumsodu Pasūtītājs var 

piemērot, ja Izpildītājs: 

8.9.1.  nav nodrošinājis pilnu Pakalpojuma Nr.2 izpildi ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas pēc kārtas, kas konstatēts Pasūtītāja veiktā pārbaudē saskaņā 

ar Līguma noteikumiem; 

8.9.2. Pakalpojuma Nr.1 ietvaros e-platformā vai alternatīvā veidā nav nodrošinājis 
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vismaz 50% (piecdesmit procenti)  Pasūtījumu izpildi pilnā apmērā (arī, ja 

Pasūtījuma ietvaros produkta piegādē nokavēts Līguma 4.3.7. vai sagatavots 

Līguma 5.1.1. punktā minētais akts) vienā Saņēmēja piegādes adresē vai 

summējot visu Saņēmēju piegādes adrešu Pasūtījumus līdz 5 (piecu) darba 

dienu periodā pēc kārtas; 

8.9.3. vismaz par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām kavē Līguma izpildi saskaņā 

ar  4.5.1. punktā noteikto, kas konstatēts saskaņā ar Līguma 4.1.1.8. punkta c) 

apakšpunkta Pakalpojuma pārbaudes noteikumiem, un Līdzēji rakstveidā nav 

vienojušies par termiņu pagarinājumu; 

8.10. Ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes pilnībā vai kādā tā daļā (Pakalpojuma Nr.1 

un/vai Pakalpojuma Nr.2), kā arī iestājoties Līguma 9.7. punktā minētajam 

nosacījumam, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 1 100 000,00 

EUR (viena miljona simts tūkstošu euro un 00 centu) apmērā. Par atteikšanos no 

Līguma  izpildes šī punkta izpratnē var tik  uzskatīts arī, ja Izpildītājs: 

8.10.1. vismaz par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām kavē Līguma izpildi 

saskaņā ar  4.1.1.8. punkta c) apakšpunktā  noteikto, un Līdzēji rakstveidā nav 

vienojušies par termiņu pagarinājumu; 

8.10.2. Pakalpojuma Nr.1 ietvaros e-platformā vai alternatīvā veidā nav 

nodrošinājis vismaz 50% (piecdesmit procentu) Pasūtījumu izpildi (arī, ja 

Pasūtījuma ietvaros produkta piegādē nokavēts Līguma 4.3.7. vai sagatavots 

Līguma 5.1.1. punktā minētais akts) vienā Saņēmēja piegādes adresē vai 

summējot visu Saņēmēju piegādes adrešu Pasūtījumus vairāk kā 5 (piecu) 

darba dienu periodā pēc kārtas. 

8.11. Ja Pakalpojuma Nr.1 ietvaros (e-platformas nefunkcionēšanas vai citu iemeslu dēļ),  

Izpildītājs nepieņem un Saņēmējs nevar veikt produktu pasūtījumu (e-platformā vai 

alternatīvā veidā, par ko Līdzēji ir iepriekš vienojušies) ilgāk nekā 1 (vienu) darba 

dienu no Saņēmēja plānotā Pasūtījuma veikšanas dienas, un Līdzēji rakstveidā nav 

vienojušies par šādiem apstākļiem un to ilgumu, Saņēmējam  var Izpildītājam piemērot 

līgumsodu 10% (desmit) procentu apmērā no katra Saņēmēja plānotā Pasūtījuma 

summas bez PVN, saskaņā ar plānotā Pasūtījuma dienas produktu cenām vai pēdējo 

pieejamo cenu, ja aktuālā Produkta cena nav publicēta vai iesniegta Saņēmējam. 

8.12.  Ja Izpildītājs neievēro Līguma 13. nodaļā noteiktās konfidencialitātes saistības, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 5 000.00 EUR (pieci 

tūkstoši euro) apmērā par katru reizi, kad Pasūtītājs ir konstatējis noteikumu 

neievērošanu. Pasūtītājam papildus ir tiesības pieprasīt Izpildītājam atlīdzināt jebkurus 

zaudējumus, kas radīsies saistībā ar Izpildītājam noteikto konfidencialitātes noteikumu 

pārkāpumu, apmērā, kas pārsniedz piemēroto līgumsodu. 

8.13. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam samaksājamo naudas 

summu par Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir Līguma 8. nodaļas noteiktajā kārtībā 

aprēķinātā līgumsoda un/vai zaudējumu  summa. 

8.14. Saņēmēji vai Pasūtītājs nav atbildīgi par zaudējumiem konkrētā Pasūtījuma izpildē 

ņemot vērā faktisku produktu cenu palielinājumu pēc produkta 

ražotāja/audzētāja/piegādātāja atlases, kas Izpildītājam var rasties pēc Pasūtījuma 

veikšanas saistībā ar Līguma 5.1.4.-5.1.6. punkta izpildi un/vai sakarā ar Līguma 9.8. 

punktā a)-c) apakšpunktos izmantoto iespēju nomainīt produkta 

ražotāju/audzētāju/piegādātāju. 

8.15. Ja Saņēmējs/Pasūtītājs neveic apmaksu par Pakalpojumu Līguma 6. nodaļā noteiktajā 

kārtībā un termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Saņēmējam/Pasūtītājam 

līgumsodu. Šajā gadījumā Saņēmējs/Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1% 

(viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto darba dienu, bet 
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ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nesamaksātās summas bez PVN. 

8.16. Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Līdzēja vai 

Saņēmēja līgumsoda samaksas pieprasījumu izrakstītu rēķinu, kas noformēts atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas nosaka elektronisko rēķinu 

standartu un  to aprites kārtību 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda 

rēķina izsūtīšanas dienas e-pastā elektroniska dokumenta veidā. Līguma 8.9. un 8.10. 

punktā minētā līgumsoda samaksas termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no 

līgumsoda rēķina nosūtīšanas dienas pa e-pastu elektroniska dokumenta veidā. 

8.17. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus (arī Saņēmēju) no Līgumā  paredzēto saistību 

izpildes, izņemot Līguma 8.10. punktā noteikto. Saņēmējs, Līguma 8.2. - 8.4. punktā 

aprēķināto līgumsodu nepiemēro tiem pašiem Pasūtījumiem, par ko Pasūtītājs 

aprēķinājis Līguma  8.9.2. vai 8.10.2. punktā minēto līgumsodu. Pasūtītājs nepiemēro 

Līguma 8.9.2. punktā minēto līgumsodu to Pasūtījumu neizpildei par kuru neizpildi 

aprēķināts Līguma 8.10.2. punktā minētais līgumsods. 

8.18.  Līdzēji (arī Saņēmējs) savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam (Saņēmējam) 

nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja (Saņēmēja), tā darbinieku vai 

piesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības (tajā skaitā, rupjas neuzmanības, tīšā 

nolūkā izdarīto darbību vai bezdarbību) rezultātā vai Līguma noteikumu neievērošanā. 

Līdzējs (Saņēmējs), kas vainīgs Līguma noteikumu neievērošanā, atlīdzina tā vainas 

dēļ otram Līdzējam (Saņēmējam) nodarītos zaudējumus. 

8.19. Šajā nodaļā ietvertie noteikumi var tikt grozīti, Līdzējiem ņemot vērā Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Krīzes izsludināšanas rīkojumus un Līguma 

11. nodaļā ietvertos noteikumus.  

 

9. STRĪDUS RISINĀŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

9.1.  Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 

Līdzēji atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad strīdi 

un nesaskaņas risināmas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Ar Līgumu Saņēmēji pilnvaro Pasūtītāju pārstāvēt Saņēmēju 

tiesā par prasījumiem saistībā ar Līgumu, kas Saņēmējam ir radušies pret Izpildītāju.  

9.2. Līdzēji vienojas, ka Pakalpojuma Nr.1 uzsākšanas brīdī Izpildītājs elektroniski (e-

platformā) ir publicējis informāciju par produktu ražotāju, piegādātāju tiesībām sniegt 

Pasūtītājam informāciju par Izpildītāja negodīgu un/vai nevienlīdzīgu attieksmi pret 

konkrēto personu (sadarbības nosacījumi ar nesamērīgas soda sankcijām, nodevu 

pieprasīšana, nepamatota piegādātāja piedāvājuma noraidīšana e-platformā u.tml.). 

9.3. Līguma 9.2. punktā  noteiktajā paziņojumā papildus jābūt informācijai par iespējām 

saziņai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja rekvizīti, e-pasts, juridiskā adrese), norādījumam par 

sūdzības iesniegšanas maksimālo termiņu – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no 

Līguma 9.2. punktā minēto apstākļu iestāšanās brīža,  Pasūtītāja atbildes sniegšanas 

termiņu  - 10 (desmit) darba dienu laikā, u.c. informācijai saskaņā ar Pasūtītāja 

norādījumiem. 

9.4. Pasūtītājs izvērtē sūdzībā sniegtos faktus, un Izpildītāja Līgumam neatbilstošas rīcības 

gadījumā ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nekavējoties novērst Līguma 9.2. punktā 

noteiktos trūkumus. 

9.5. Līdzējiem savstarpēji rakstveidā par to vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms 

Līguma darbības termiņa beigām, Līdzējiem nepretendējot uz neiegūto peļņu. 

9.6.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā elektroniska 

dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, brīdinot Izpildītāju 

vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

9.7.  Ja Izpildītājs apzināti veic Līguma noteikumiem neatbilstošu prettiesisku darbību, kas 
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ir pretrunā ar Līguma noteikumiem vai labas ticības principam, tad var uzskatīt, ka ar 

šīs darbības veikšanu Izpildītājs ir vienpusēji atkāpies no Līguma un Izpildītājs zaudē 

visas ar Līgumu iegūtās tiesības un papildus 8.10. punktā noteiktajam līgumsodam, 

Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus ar minēto darbību vai darbībām radītos 

zaudējumus.  

9.8. Gadījumā, ja Izpildītājs: 

9.8.1. vismaz 2 (divas) reizes ceturksnī Pakalpojuma Nr.1 ietvaros 1 (vienā) produktu 

piegādes adresē nav nodrošinājis kvalitatīvu konkrēta produkta piegādi 

(saskaņā ar produkta Tehnisko specifikāciju un Pasūtījumu), tajā skaitā, ja 

produkts piegādāts neatbilstošā apjomā vai sortimentā, par ko Saņēmējs ir 

sagatavojis Līgumā noteiktos aktus par konstatētajām neatbilstībām; 

9.8.2.  vismaz 3 (trīs) reizes ceturksnī nav nodrošinājis Līgumā noteiktos 

Pakalpojuma Nr.1 Pasūtījuma izpildes termiņus konkrētai produktu grupai 

(saskaņā ar Tehnisko specifikāciju) 1 (vienā) produktu piegādes adresē, kas 

konstatēts Līgumā noteiktajā kārtībā; 

9.8.3. vismaz 2 (divas) reizes  ceturksnī Pakalpojumā Nr.1 ietvaros 1 (vienā) 

produktu piegādes adresē nav nodrošinājis Pasūtījuma izpildi konkrētam 

paaugstinātas kvalitātes produktam (arī produktiem/pārtikai, kas pasūtīti 

saskaņā ar zaļā publiskā iepirkuma prasībām), kas konstatēts Līgumā noteiktajā 

kārtībā;   

9.8.4. Pakalpojuma Nr.2 ietvaros Līguma 5.3.1. punktā noteiktajā kārtībā 

Pakalpojuma Nr.2 izpildes pārbaudē Līguma izpildes laikā vismaz 3 (trīs) 

reizes rakstveidā konstatēts, ka Izpildītājs nav nodrošinājis Pakalpojuma Nr.2 

izpildi Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā un kvalitātē; 

9.8.5. Izpildītājs vairs nespēj pildīt zaļā publiskā iepirkuma prasības (t.sk., bet ne 

tikai, nespēj piegādāt produktus, uz kuru obligāti attiecināmas zaļā publiskā 

iepirkuma prasības, minimālo apjomu): 

- (ja attiecināms uz Izpildītāja sadarbības partneri) Saņēmējam/Pasūtītājam, izvērtējot 

Līguma 9.8.1 - 9.8.5. norādīto, ir tiesības informēt Izpildītāju par nepieciešamību 

izvērtēt iespēju konkrētā produkta piegādes sadarbības partnera nomaiņai, pārtraucot 

produkta piegādi no konkrētā sadarbības partnera; 

- Izpildītājam, izvērtējot situāciju, kas minētas Līguma 9.8.1 - 9.8.5 punktā, ir tiesības, 

rīkoties vienā vai vairākos no šādiem veidiem (ciktāl Līguma 9.8.1.-9.8.5. punktā 

minētie Līguma noteikumi attiecināmi uz Izpildītāja sadarbības partneri): 

a) nekavējoties nomainīt sadarbības partneri, līdz nākamās sadarbības partnera 

atlases procedūras rezultātu izziņošanai; 

b) izslēgt sadarbības partneri uz ne vairāk kā sešiem kalendārajiem mēnešiem 

pēc kārtas no sadarbības partnera atlases procedūras (arī izslēgt no esošo 

Pasūtījumu piegādes), ja attiecībā uz sadarbības partneri kāds no Līguma 

9.8.1.- 9.8.5. punktā minētajiem apakšpunktiem piemērots vismaz 2 (divas) 

reizes;  

c) noraidīt turpmākos sadarbības partnera piedāvājumus (arī izslēgt no esošo 

Pasūtījumu piegādes), ja attiecībā uz sadarbības partneri kāds no Līguma 

9.8.1.- 9.8.5. punktā minētajiem apakšpunktiem ir piemērots vismaz 3 (trīs) 

reizes. 

9.8.6. daļēji nepilda Līgumu, un Pasūtītājs Līguma izpildes laikā vismaz 3 (trīs) reizes 

ir konstatējis konkrēta Līguma 8.9.1. - 8.9.3. punkta nosacījumu iestāšanos; 

9.8.7. atsakās no Līguma izpildes (arī ņemot vērā   Līguma 8.10. punkta 



24 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

nosacījumus); 

9.8.8. apzināti nav pēc iespējas īsā laikā sniedzis informāciju par riskiem, kas attiecas 

uz Pakalpojuma (Pakalpojuma Nr.1 un Pakalpojuma Nr.2) nepārtrauktības 

nodrošināšanu: 

-  Pasūtītājam un Saņēmējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saistībām tajā 

Pakalpojuma nodrošināšanas daļā, kurā konstatēts Līguma 9.8.6.-9.8.8. punktā 

norādītais nosacījums, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu saskaņā ar 

Līguma 8.9. vai 8.10. punktā norādīto.  

9.9. Līguma 9.8. punkta  a) – c) apakšpunkta kārtībā veiktās darbības neatbrīvo Izpildītāju 

no Līguma 8. nodaļā noteiktās mantiskās atbildības u.c. Līguma izpildē 

Saņēmējam/Pasūtītājam  radīto zaudējumu atlīdzināšanas. 

9.10. Pasūtītājam un Saņēmējiem ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma 

bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, ja pret Izpildītāju ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas ietekmē Līguma izpildi, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju.  

9.11. Izpildītājam ir tiesības nosūtīt paziņojumu par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājam, ja 

Pasūtītājs vai  Saņēmējs -  3 (trīs) reizes 1 (vienā) kalendārajā gadā pēc kārtas,-  kavē 

samaksas veikšanu vai nav veicis pilnu samaksu  par sniegto Pakalpojumu ilgāk nekā 

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Līgumā noteiktā samaksas termiņa. Gadījumā, ja 

Saņēmējs/Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas veic 

pilnu samaksu par Pakalpojumu, Izpildītājam nav tiesību vienpusēji atkāpties no 

Līguma. 

9.12. Līguma 9.6., 9.7., 9.8., 9.10. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par 

izbeigtu 7. (septītajā) kalendārajā dienā pēc Līdzēja paziņojuma par atkāpšanos 

(ierakstīta vēstule) vai 2. (otrajā) darba dienā pēc Līdzēja paziņojuma elektroniska 

dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu izsūtīšanas dienas. 

9.13. Izbeidzot Līgumu 9.6., 9.7., 9.8., 9.10. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Līdzējs (arī 

Saņēmējs) samaksā tam piemēroto līgumsodu un atlīdzina visus otram Līdzējam (arī 

Saņēmējam) radušos zaudējumus (ja tiek piemērots)  30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā no iesniegtā rēķina izsūtīšanas dienas (ja šajā Līgumā nav noteikts citādāk). 

9.14.  Šajā nodaļā ietvertie noteikumi var tikt grozīti, Līdzējiem ņemot vērā Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Krīzes izsludināšanas rīkojumus un Līguma 

11. nodaļā ietvertos noteikumus.  

 

10. NEPĀRVARAMA VARA (Nosacījumi Pasūtītājam attiecināmi arī uz Saņēmēju) 

10.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja saistību pilnīga 

vai daļēja izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies 

pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Līdzējs par šādu apstākļu iestāšanos ir paziņojis otram 

Līdzējam 2 (divu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā 

Līgumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanas kārtība var tikt atlikta attiecīgi par tādu laika 

periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Pakalpojuma izpildi, 

bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no šo apstākļu iestāšanās dienas. 
10.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot no Līdzējiem pilnīgi neatkarīgi radušies  

apstākļi, ko Līdzējiem Līguma slēgšanas brīdi nebija iespējas paredzēt, un no tiem 

izvairīties, un kas padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu. 
10.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav jāsaprot gadījumi, kad Izpildītājs atsaucās uz 

paša izraudzīto sadarbības partneru vai citu komersantu saistību neizpildi pret 

Izpildītāju un tādēļ Līguma izpilde viņam ir apgrūtināta.  
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10.4. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tam nebija 

iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai 

pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. 
10.5. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas no to rašanās un Līguma pilnīgas vai daļējās izpildes neiespējamības dienas, 

katrs no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pilnībā vai daļēji atkarībā 

no tā, cik nepārvaramas varas apstākļi ietekmē, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 

7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. 

 
11. LĪGUMA IZPILDE KRĪZĒ1 

11.1. Līdzēji ievēro, ka saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem Krīzes izsludināšana Latvijas Republikā (valstī vai tās teritorijā) nav uzskatāmi 

par nepārvaramas varas apstākļiem Līguma 10. nodaļas izpratnē, proti, Līdzējiem nav 

tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma, un Līdzējiem ir pienākums pildīt Līguma 

saistības, ciktāl tas ir noteikts Līgumā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 

aktos, t.sk. Krīzē izsludinātajos rīkojumos (mobilizācijas pieprasījumos u.c.) un ir 

iespējams faktiskajos Krīzes apstākļos.  
11.2.  Līdzēji ne vēlāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 

spēkā stāšanās dienas vai, ja pirms šī termiņa izsludināta Krīze – nekavējoties, veic 

savstarpēju koordināciju un rakstveidā noslēdz vienošanos pie Līguma, kurā ir 

noteiktas vadlīnijas Līdzēju sadarbībai Krīzē, par turpmāku Līguma priekšmeta 

izpildes iespējamību, apjomu un kārtību: 
11.2.1. Līdzēji izvērtē Pakalpojuma Nr.1 izpildes turpmāku nepieciešamību, lietderību 

un savstarpēju norēķinu kārtību par faktiski izpildīto Pakalpojumu Nr.1; 
11.2.2. Ja Līdzēji uzskata par iespējamu, Līdzēji var noteikt pārtikas sortimentu, tās 

apjomus, ko primāri vajadzētu ražot/audzēt/piegādāt Krīzes apstākļos. 

Izpildītājs norāda visu Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par šī 

apakšpunkta izpildes iespējamību ņemot vērā  resursus kādi Izpildītājam būtu 

pieejami Krīzē; 
11.2.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pēc Krīzes izsludināšanas noteikt 

Izpildītājam pienākumu pārtraukt Pakalpojuma Nr.2 ietvaros pie Izpildītāja 

(vai tā sadarbības partnera) telpās uzglabātās pārtikas izvešanu (laišanu 

apgrozībā) bez Pasūtītāja atļaujas; 
11.2.4. Līdzēji detalizēti vienojas par Pakalpojuma Nr.2 ietvaros uzglabātās pārtikas 

uzglabāšanas turpmāko iespējamību, turpmākajiem uzglabāšanas apjomiem un 

kārtību, pārtikas izsniegšanas apjomiem, sortimentu, t.sk. detalizēti vienojoties 

par uzglabātās pārtikas piegādes vietām, un kārtību, kādā Līdzēji maksimāli 

efektīvi var nodrošināt pārtikas piegādes ķēžu nepārtrauktību, ņemot vērā 

pieejamo informāciju par Krīzes apstākļos Latvijas Republikā 

Pasūtītājam/Izpildītājam pieejamajiem resursiem un drošības situāciju; 
11.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs paredzēt atrunu  norēķinu kārtībai (samaksas termiņus, 

samaksas sadalījumu) par piegādāto un pieņemto pārtiku un Pakalpojumu Nr.2, 

ņemot vērā Pasūtītāja finanšu līdzekļus un valsts budžeta atvērumu, pēc 

iespējas ievērojot arī Izpildītāja intereses un Izpildītāja faktiskās iespējas pildīt 

Līguma saistības; 

                                                 
1 Normatīvie akti, kas Līguma noslēgšanas brīdī nosaka kārtību mobilizācijas izsludināšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu: 

1. “Mobilizācijas likums”; 
2. “Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem” Ministru kabineta noteikumi Nr.873; 

3. “Noteikumi par atliktajām piegādēm” Ministru kabineta noteikumi Nr.547. 
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11.2.6. gadījumā, ja Līdzēji vienošanās sagatavošanas procesā konstatē, ka 

Izpildītājam būtu būtiski apgrūtināta vai neiespējama Pakalpojuma 

Nr.1/Pakalpojuma Nr.2 izpilde Krīzē, Līdzēji, ciktāl tas ir iespējams un nav 

pretrunā Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, t.sk. 

normatīvajiem aktiem par Krīzes laika rīkojumiem - vienojas  par Pasūtītāja 

tiesībām pieprasīt Izpildītājam nodot Pasūtītāja rīcībā visus resursus, 

materiāltehniskos līdzekļus u.c., lai Pasūtītājs pēc iespējas varētu pārņemt 

Pakalpojuma Nr.1/ Pakalpojuma Nr.2 izpildi Krīzē; 
11.2.7. Līdzēji ir tiesīgi vienoties par papildus nosacījumiem Pakalpojuma izpildei 

Krīzē. 
11.3. Pasūtītājs, pēc iespējas ievērojot Izpildītāja ekonomiskās un drošības intereses, 

sagatavojot Krīzes laika rīkojumu, ir tiesīgs vienpusēji grozīt Līguma 11.2. punktā 

minētās vienošanās noteikumus, ņemot vērā faktiskos Krīzes apstākļus Latvijas 

Republikā kopsakarā ar Pakalpojuma izpildes faktisko iespējamību. 
11.4. Izpildītājs Krīzes apstākļos ir tiesīgs atkāpties no Līguma tikai pēc objektīvu 

pierādījumu par Līguma izpildes neiespējamību iesniegšanas Pasūtītājam un Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanas. 
11.5.  Pasūtītājs (vai cita kompetenta Latvijas Republikas iestāde) izmaksā atlīdzību un pēc 

iespējas kompensē Izpildītājam radušos zaudējumus, kas Izpildītājam radušies, veicot 

Līguma izpildi un mobilizācijas pieprasījumus  Krīzes apstākļos. 

 
12.  DATU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS (Nosacījumi Pasūtītājam attiecināmi arī 

uz Saņēmējiem) 

12.1. Līguma darbības laikā iegūto personas datu apstrādi Līdzēji veic saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula Nr.2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK. 

12.2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus ar mērķi 

nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai. 

12.3. Līguma  darbības laikā iegūtos personas datus Līdzēji nodot trešajām personām, to 

starp apakšuzņēmējiem, tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Šādā 

gadījumā attiecīgais Līdzējs pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja 

vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz. 

12.4. Līdzēji apņemas pēc datu subjekta pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja par konkrētu 

datu subjektu iegūtos un nodotos datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt 

Līguma izpildes nodrošināšanai. 

12.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par visām materiālajām vai cita rakstura sekām gadījumā, 

ja Izpildītājs nav informējis datu subjektus par datu nodošanu Pasūtītājam, datu 

apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatojumiem un tiesībām, kā arī, ja Izpildītāja 

sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un Izpildītājs ar Līgumā iesaistītajām 

pilnvarotajām personām nebūs saskaņojis datu apstrādi. 

 

13. KONFIDENCIALITĀTE 

13.1. Izpildītājs pēc  Līguma izpildei nepieciešamās informācijas saņemšanas no Pasūtītāja 

vai Saņēmēja, apņemas ievērot šādus konfidencialitātes noteikumus attiecībā uz 

informāciju neatkarīgi no tās formas un tās saņemšanas veida (turpmāk – Informācija): 

13.1.1. Informācija tiks izmantota tikai nepieciešamajām darbībām Līguma izpildei. 

Informācijas izmantošana jebkādam citam mērķim ir uzskatāma par Līguma 
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pārkāpumu; 

13.1.2. Informācija trešajām personām var tikt izpausta tikai tiktāl, cik tā nepieciešama 

Izpildītājam ar Līgumu uzlikto pienākumu kvalitatīvai un efektīvai izpildei; 

13.1.3. Pasūtītājs vai Saņēmējs ir tiesīgs noteikta veida  Informācijai noteikt 

aizsardzības klasifikāciju un apjomus, kādos Informācija var tikt izpausta 

trešajām personām ar vai bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju; 

13.1.4. trešajām personām (Izpildītāja darbiniekiem, sadarbības partneriem, 

apakšuzņēmējiem), ko Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē ir noteiktas ne 

mazākas konfidencialitātes prasības attiecībā uz Informāciju kā Pasūtītājs vai 

Saņēmējs nosaka Izpildītājam. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību pret Pasūtītāju 

vai Saņēmēju par savu trešo personu darbībām, kas pārkāpj Līguma noteikumus; 

13.1.5. Informācija, kas Izpildītāja vai trešo personu rīcībā saglabājusies Līguma 

izpildes laikā, pēc Līguma beigām tiks neatgriezeniski iznīcināta; 

13.1.6. Izpildītājs attiecībā uz Informācijas aizsardzību nepieciešamās darbības veiks ar 

krietna un rūpīga saimnieka rūpību, kā aizsargājot savu komercinformāciju; 

13.1.7. Izpildītājs ir informēts un apzinās, ka Informācija, ciktāl tā nav publiski zināma, 

ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un bauda Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto aizsardzību; 

13.1.8. Izpildītājs ir informēts un apzinās, ka Līgumā izpildes laikā sniegtās 

informācijas aprites ierobežojumiem (Latvijas Republikas normatīvos aktos 

noteiktajiem, Pasūtītāja vai Saņēmēja noteiktajiem) nav spēkā esamības 

ierobežojumi un tie ir spēkā neierobežotu laika periodu pēc Līguma izbeigšanās. 

 

14. CITI NOTEIKUMI 

14.1.  Līgums stājas spēkā, kad to elektroniski ir parakstījuši Līdzēji un Saņēmēji. Līgums 

stājas spēkā no Līdzēja vai Saņēmēja pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un 

tā laika zīmoga dienas un ir spēkā (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais): 

14.1.1.  60 (sešdesmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas; 

14.1.2.  līdz Līguma  2.2. punktā minētās Līguma plānotās summas (bez PVN) apguvei 

(ja Pasūtītājs neuzskata par lietderīgu palielināt Līguma plānoto summu 

saskaņā ar Līguma 2.3. punktu); 

14.1.3.  līdz Līguma 2.4. punktā minētās Līguma kopējās maksimālās kopējās summas 

(bez PVN) apguvei. 

14.2. Līguma darbības termiņa beigas vai tā pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo Līdzējus un 

Saņēmējus no Līguma darbības laikā neizpildīto saistību izpildes (ciktāl šajā Līgumā 

nav noteikts citādāk). 

14.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Līdzējiem un 

Saņēmējam (-iem) (ciktāl grozījumi vai papildinājumi attiecināmi uz Saņēmēju) tos 

kopīgi saskaņojot un parakstot, izņemot Līguma 9.6., 9.7., 9.8. un 9.10. punktā 

minētajos gadījumos, saskaņā ar kuriem Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no 

Līguma. 

14.4. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās sagatavotie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja 

tie ir sagatavoti, ievērojot Līguma 14.3. punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

14.5. Ņemot vērā  noslēgtajos Līguma grozījumos vai papildinājumos ietvertās  informācijas 

pārnešanu citos papildus dokumentos (papildvienošanās u.c.), kas pievienoti šim 

Līgumam, un iespējamo apgrūtinājumu informācijas uzglabāšanai un apmaiņai starp 

Līdzējiem un Saņēmējiem, nepieciešamības gadījumā Līdzēji un Saņēmēji ir tiesīgi 
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noslēgt jaunu Līguma konsolidēto versiju, tajā ietverot noteikumus no Līguma un tam 

pievienotajiem papildus dokumentiem Līguma izpildes laikā. 

14.6. Līgums ir saistošs Līdzējiem un Saņēmējiem, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

14.7. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji un Saņēmēji rīkojas saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.8. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu 

spēkā neesamību. Šādi spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem 

un saturam atbilstošiem noteikumiem. 

14.9. Līdzēji (arī Saņēmēji) rakstveidā (ierakstīta vēstule) vai elektroniska dokumenta veidā, 

kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, paziņo viens otram par nosaukuma, 

juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, to 

reorganizāciju, likvidāciju, saimnieciskās darbības apturēšanu vai Līgumā norādīto 

kontaktpersonu maiņu, kā arī citu rekvizītu izmaiņām - 5 (piecu) darba dienu laikā. 

Pēc paziņojuma saņemšanas (kancelejas atzīme) tas kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

14.10. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu vai 

Pakalpojumiem, ir jānosūta ierakstītā vēstulē (izņemot Līgumā atrunātos nosacījumus 

Līdzēju vai Saņēmēju atbildīgajām kontaktpersonu atsevišķiem e-pasta sūtījumiem vai 

informācijas apmaiņai izmantojot e-platformas rīkus) uz Līgumā norādītajām Līdzēju 

(arī Saņēmēju) juridiskajām adresēm, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts 

ar drošu elektronisko parakstu, uz Līgumā rekvizītu sadaļā norādītajām Līdzēju e-pasta 

adresēm, vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek 

saņemti 7. (septītajā) kalendārajā dienā pēc to nodošanas pastā, savukārt elektroniski 

dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uzskatāmi par saņemtiem 2 

(divu) darbdienu laikā pēc to nosūtīšanas. 

14.11. Izpildītāja kontaktpersona šī Līguma izpildes laikā ir:   

. 

14.12. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona (kontaktpersona) šī Līguma izpildes 

laikā ir:  

Pasūtītāja  atbildīgā persona Pasūtītāja (Līgumā noteiktajos gadījumos arī Saņēmēju) 

vārdā: 

14.12.1. Savlaicīgi sagatavo “Ziņojumu par rēķina apmaksu” un iesniedz to DVS 

“Namejs”; 

14.12.2. Ir tiesīgs parakstīt pavadzīmes, pieņemšanas un defektācijas aktus; 

14.12.3. Informē tiešo priekšnieku un Pasūtītāja                                                                               

(e-pastā) par Izpildītāja saistību neizpildi; 

14.12.4. Seko Līguma izpildes termiņiem / nosacījumiem; 

14.12.5. Informē                                           par līguma saistību izpildi uz e-pastu: 

; 

14.12.6. pilda citas šajā Līgumā norādītās tiesības un pienākumus. 

 

14.13. Līguma noslēgšanas brīdī Līguma 4. pielikumā ir norādīts detalizēts personu saraksts 

Līdzēju un Saņēmēju atbildīgajām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē.  Sarakstā 

norādīta personu kontaktinformācija un iespēju robežās – arī kompetence un atbildības 

jomas Līguma izpildē. Līdzēji un Saņēmēji vienojas, ka Saņēmēju atbildīgo personu 

saraksts nav pilnīgs, un papildus Saņēmēju atbildīgās personas Līguma izpildes laikā 

var tikt aktualizētas e-platformas rīkā, lai operatīvi varētu veikt informācijas 

grozījumus un izsekot šīs informācijas grozījumiem. 

14.14. Saņēmēja atbildīgā persona Saņēmēja vārdā: 
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14.14.1. Pakalpojuma Nr.1 ietvaros veic produktu Pasūtījumus u.c. darbības e-platformā, 

lai nodrošinātu Līguma izpildi, saskaņā  ar piešķirto tiesību un pienākumu 

apjomu, piedalās produktu pieņemšanā un Saņēmēja vārdā paraksta Pavadzīmi; 

14.14.2. ir tiesīga Saņēmēja vārdā veikt pārrunas ar Izpildītāju saistībā ar e-platformas 

darbību Pasūtījumu veikšanai/izpildei, produktu kvalitāti un atbilstību Līguma 

noteikumiem, produktu piegādes termiņu, Līdzēju mantiskās atbildības 

jautājumiem; 

14.14.3. ir tiesīga sagatavot un parakstīt Izpildītājam nododamos aktus par produktu 

neatbilstību Līguma prasībām gan produktu pieņemšanas procesā, gan pēc 

produktu pieņemšanas to realizācijas termiņā; 

14.14.4. savas prombūtnes vai darbnespējas periodā, ir tiesīga pilnvarot citu personu 

Līguma izpildei, par to rakstveidā informējot Izpildītāju; 

14.14.5. pilda citas šajā Līgumā norādītās tiesības un pienākumus. 

14.15. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

14.16. Šajā nodaļā ietvertie noteikumi var tikt grozīti Līdzējiem ņemot vērā Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Krīzes izsludināšanas rīkojumus un Līguma 

11. nodaļā ietvertos noteikumus. 

14.17. Pasūtītājs kā pēdējais no Līdzējiem un Saņēmējiem veic Līguma parakstīšanu. 

Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas nosūta Līgumu 

Izpildītājam un Saņēmējiem.  

14.18. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā. Līguma pielikumi 

pievienoti elektroniski parakstītam Līgumam atsevišķu datņu veidā. Līgums 

sagatavots uz 147 (viens simts četrdesmit septiņām) lappusēm, no kurām: 

14.18.1. Līguma pamatteksts uz 31 (trīsdesmit vienas) lpp. un Līguma parakstu lapa uz 1 

(vienas) lpp; 

14.18.2. Līguma 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 80 (astoņdesmit) lpp; 

14.18.3. Līguma 2. pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 33 (trīsdesmit trīs) lpp; 

14.18.4. Līguma 3. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lpp; 

14.18.5. Līguma 4. pielikums “Atbildīgo personu saraksts” uz  1 (vienas) lpp. 

14.19. Līguma 1. – 4. pielikums ir sagatavoti, parakstīti un pievienoti parakstītajam Līguma 

elektroniskajam dokumentam atsevišķu failu veidā. 

 

 

 

 

 

 

15. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 
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16. SAŅĒMĒJU REKVIZĪTI 

 

SAŅĒMĒJS Nr.1 

Nacionālo bruņoto spēku  

Nodrošinājuma pavēlniecības 1. RNC 

Reģistrācijas Nr. 90000294774 

Adrese: Roņu iela 2, Liepāja, LV-3401 

 

 

 

Komandieris 

komandkapteinis  M.Līcis 

SAŅĒMĒJS Nr.2 

Nacionālo bruņoto Spēku 

 Nodrošinājuma pavēlniecības 2.RNC 

Reģistrācijas Nr.: 90009227961 

Adrese: NBS Aviācijas bāze, Rembates 

pag., Ogres nov., LV-5016 

 

 

Komandieris 

pulkvežleitnants A. Andrulis 

 

 

SAŅĒMĒJS Nr.3 

Nacionālo bruņoto Spēku 

Nodrošinājuma pavēlniecības 3.RNC 

Reģistrācijas Nr.: 90000056893 

Adrese: Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov,  

 

 

Komandieris 

pulkvežleitnants V. Lapsenbergs 

SAŅĒMĒJS Nr.4 

Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības 

pavēlniecības štābs  

Reģistrācijas Nr.: 90002056972 

Adrese: Ezermalas iela 8B, Rīgā, LV-1014 

 

 

Komandieris/NAA rektors  

pulkvedis O. Kudlis 

 

 

SAŅĒMĒJS Nr.5 

Zemessardzes štābs 

Reģistrācijas Nr.: 90000040549 

Adrese: Maiznīcas iela 5, Rīga, LV-1001 

Tālrunis: +371 67335980 

 

Komandieris 

brigādes ģenerālis E.Leščinskis 

 

PASŪTĪTĀJS 

Latvijas Republikas Aizsardzības 

ministrijas  

Nacionālo bruņoto spēku  

Nodrošinājuma pavēlniecība 

Reģistrācijas Nr. 90001259776 

Adrese: Vienības gatve 56, Rīga, LV-1004 

 

Komandieris 

pulkvedis R. Baško 

 

 

IZPILDĪTĀJS  

SIA “Zītari LZ” 

Reģistrācijas Nr. 59002001131   

Juridiskā adrese: Zvejnieku iela 1, Rojas 

novads, Roja, LV-3264  

 
 

Valdes priekšsēdētāja 

L. Zeltiņa 



 
 

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs 
 

 
 
 
 
 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Iepirkuma komisijas sēdē 

2022. gada 4.janvārī 
protokols Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD - 03 

 
 
 
 
 
 

KONKURSA DIALOGA 
 

“Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 
(identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD) 

 

KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMS 
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I 
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma procedūras veids un piemērojamā metode: 
1.1. Konkurss dialogs (turpmāk - konkurss) tiek rīkots, ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 
„Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK 
Noteikumi) un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2. Iepirkuma procedūra tiek veikta divās kārtās:  
1.kārta – pieteikumu iesniegšana kandidātu atlasei; kandidātu atlase, kuri ir 
uzaicināmi uzsākt dialogu; 
2.kārta – uzaicinājums uzsākt dialogu ar atlasītajiem kandidātiem; dialoga norise; 
uzaicinājums iesniegt galīgo piedāvājumu; piedāvājuma izvēle saskaņā ar izraudzīto 
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; sarunas (ja nepieciešamas) par līguma 
galīgiem noteikumiem ar pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības; 
lēmuma pieņemšana.  

1.3. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: VALIC 2021/135/EN-P-KD. 
1.4. Iepirkuma procedūras nosaukums: Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi 

NBS vajadzībām. 
1.5. Iepirkuma procedūras finansējuma avots – valsts budžets (100%). 

2. Pasūtītājs: Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk NBS) Nodrošinājuma pavēlniecība 
(turpmāk – NP), kas atrodas Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. 

3. Konkursa rīkotājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), 
kas atrodas Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073. Centra darba laiks: darba dienās no plkst. 
8.30 līdz plkst. 17.00. 

4. Kontaktpersona: Centra vecākā referente Aija Ādmine, e-pasts: 
aija.admine@valic.gov.lv , tālrunis: 68202672. 

5. Kandidāts: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) 
un ir iesniedzis pieteikumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

6. Iepirkuma priekšmets: 
6.1. Loģistikas pakalpojums (turpmāk – Pakalpojums) par pārtikas piegādi, kas ietver: 

- ikdienas pārtikas piegādi NBS vajadzībām; 
- pārtikas piegādi NBS vajadzībām krīzes un/vai ārkārtas un izņēmuma stāvokļa 

gadījumā; 
- atsevišķu pārtikas produktu grupu rezervju uzglabāšanu noliktavā.  

CPV kods: 60000000-8 (transporta pakalpojumi); 63122000-0 (noliktavu pakalpojumi); 
15000000-8 (pārtikas produkti, dzērieni). 
6.2. Kandidāts var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta 

apjomu. 
7. Iespējamais plānotais apjoms: Līguma darbības laikā Pakalpojums tiks pasūtīts pēc 

nepieciešamības atbilstoši pasūtītāja vajadzībām un plānotajiem finanšu līdzekļiem. 
8. Konkursa rezultātā tiks noslēgts līgums uz laiku līdz 60 (sešdesmit) mēnešiem ar 1 (vienu) 

pretendentu, kurš iesniegs nolikuma parasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu. 

9. Pieteikuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

mailto:aija.admine@valic.gov.lv
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9.1. Kandidāts pieteikumu iesniedz līdz 2022. gada 11.februāra plkst.11:00, EIS e-
konkursu apakšsistēmā. 

9.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi tiks atzīti par 
neatbilstošiem nolikuma prasībām. 

9.3. Kandidātu pieteikumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek 
atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

9.4. Iesniegtie pieteikumi tiks atv ērti pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 
atbilstoši MK Noteikumos noteiktajai kārtībai. Iesniegto pieteikumu atvēršanas 
procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  

10. Iepirkuma procedūras nolikums, papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana: 
10.1. Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz kandidātu jautājumiem ir publiski 

pieejamas EIS www.eis.gov.lv.  
10.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var 

reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.1 
10.3. Ja konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru 

regulējošo normatīvo aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo 
normatīvo aktu nosacījumus. 

10.4. Iepirkuma komisija un kandidāts ar informāciju apmainās PIL noteiktajā kārtībā, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, t.sk. ar elektronisko parakstu parakstīto 
dokumentu sūtīšanai un saņemšanai. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma 
procedūras ietvaros nav saistoša. 

10.5. Paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem u.c. izmaiņām ieinteresētās 
personas, kas reģistrējušās kā nolikuma saņēmēji, saņem uz norādītājām e-pasta 
adresēm.  

10.6. Ja kandidāts ir laikus pieprasījis papildus informāciju, iepirkuma komisija to sniedz 
5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

10.7. Papildu informāciju iepirkuma komisija nosūta e-pasta sūtījumā kandidāts, kurš 
pieprasījis papildus informāciju/uzdevis jautājumu, un vienlaikus (tajā pašā dienā) 
ievieto informāciju EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. 

 
             II 

PRASĪBAS PIETEIKUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI 
11. Pieteikums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk 

minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro 
šādi iespējamie veidi: 
11.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas; 
11.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu 

apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF 
formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā kandidāts ir atbildīgs par 
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī 
dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

12. Sagatavojot pieteikumu, kandidāts ievēro, ka: 

 
1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
 

http://www.eis.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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12.1. Pieteikuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā 
ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā 
formātā. 

12.2. Pieteikumu kandidāts pēc izvēles paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu 
(Sistēmas parakstu) vai drošu elektronisko parakstu. Pieteikumu paraksta kandidāta 
pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta 
pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara 
(skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). 

13. Pieteikums jāiesniedz latviešu valodā. 
14. Ja kandidāts iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 

2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība” noteiktajā kārtībā. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā 
minētā normatīvā akta prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā 
dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai 
kandidāts uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

15. Iesniedzot pieteikumu, kandidāts pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 
formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos 
nosacījumus. 

16. Pieteikums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā ietvertajai informācijai, 
tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to 
ģeneratorus. 

17. Ja pieteikums saturēs kādu no 16. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
 

III 
KONKURSA PIETEIKUMS 

18. Konkursa pieteikums: 
18.1. Vispārējie nosacījumi kandidāta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) 

ir pieejami EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. 
18.2. Lai apliecinātu savu dalību iepirkuma procedūrā, kandidātam jāiesniedz konkursa 

pieteikums saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto 
veidlapu. 

18.3. Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam 
(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uz
n.pdf) un Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)) jānorāda, kādam statusam atbilst 
kandidātss – mazajam vai vidējam uzņēmumam. 

18.4. Pieteikums jāparaksta kandidāta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 
personai. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas 
pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju 
apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 

18.5. Iepirkuma komisija pārbauda informāciju  Uzņēmuma reģistrā, lai gūtu pārliecību 
par kandidāta (tai skaitā piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības 
biedru, piesaistīto apakšuzņēmēju un uzņēmēju, uz kuru iespējām kandidāts balstās 
līguma izpildē) pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu. 

18.6. Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, tad pieteikums 
tiek noraidīts. 

 

http://www.eis.gov.lv/
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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IV 
KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI, PĀRBAUDE UN IZSLĒGŠANA 
19. Kvalifikācijas prasības (visas kandidātam izvirzītās kvalifikācijas prasības (tostarp 

iesniedzamie dokumenti) ir pieejamas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā): 

19. Kvalifikācijas prasības 20. Iesniedzamie dokumenti  
19.1. Kandidāts ir reģistrēts likumā 
noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā 
kārtībā. 

20.1. Par Latvijas Republikā reģistrētu 
kandidātu reģistrāciju atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām Komisija pārliecinās 
Uzņēmumu reģistra datu bāzē.  
Ārvalstī reģistrētam kandidātam jāiesniedz 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
kandidāts ir reģistrēts atbilstoši tās valsts 
normatīvo aktu prasībām. 

19.2. Kandidātam iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
laikā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir 
pieredze loģistikas pakalpojumu sniegšanā 
pārtikas piegādei vai ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošināšanai. 

20.2. Apliecinājums par kandidāta pieredzi 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz 
pieteikuma iesniegšanas dienai 
(apliecinājuma forma ir pieejama EIS e-
konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā). 

19.3. Apstiprinātajā gada pārskatā par 
iepriekšējo pārskata periodu (2020. gadu) 
kandidāta likviditātes koeficients 
(apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības) ir 
ne mazāks par 1,00 (viens komats nulle). 

20.3. Apstiprinātā gada pārskata par 
iepriekšējo pārskata periodu izraksts, kas 
apliecina izvirzīto kvalifikācijas prasību. 

19.4. Kandidātam uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu ir sadarbība ar vismaz 1 
(vienu) piena un piena produktu, svaigas 
gaļas un gaļas iztrādājumu (cūkgaļa, 
liellopa, jaunlopa, vistas, tītara vai  truša 
gaļa), maizes un maizes iztrādājumu, 
dārzeņu ražotāju par paaugstinātas kvalitātes 
produktu piegādi atbilstoši nacionālās 
pārtikas kvalitātes shēmas, lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas, bioloģiskās 
lauksaimniecības  prasībām, kas noteiktas 
2014. gada 12. augusta Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas 
kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, 
uzraudzības un kontroles kārtība”, 
2009.gada 26.maija Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās 
lauksaimniecības uzraudzības un kontroles 
kārtība” un 2009.gada 15.septembra 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 1056 
„Lauksaimniecības produktu integrētās 
audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas 
prasības un kontroles kārtība” (turpmāk –
NPKS, BLS un LPIA) un kuru piegāde tiek 

20.4. Attiecīgo produktu ražotāju 
apliecinājumi (brīvā formā) par kandidāta 
sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar 
attiecīgo produktu ražotājiem (audzētājiem), 
pievienojot produktu sarakstu un ražotāju 
(audzētāju) sarakstu, norādot to 
kontaktinformāciju. 
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veikta ne vairāk kā 250 kilometru (turpmāk 
– km) attālumā no pārtikas produktu 
izcelsmes (tikai audzēšanas vai ražošanas) 
vietas līdz pasūtītāja adresei: Vienības gatvē 
56, Rīgā, izmantojot ceļu infrastruktūru, 
19.5. Kandidātam uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu ir sadarbība ar vismaz 1 
(vienu) piena un piena produktu, svaigas 
gaļas un gaļas izstrādājumu (cūkgaļa, 
liellopa, jaunlopa, vistas, tītara vai truša 
gaļa), maizes un maizes izstrādājumi, 
dārzeņu un augļu vietējiem ražotājiem katrā 
no 4 (četriem) Latvijas reģioniem – Latgalē, 
Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē. Nav 
nepieciešama atbilstība paaugstinātas 
kvalitātes produktu kritērijiem. 

20.5. Attiecīgo produktu ražotāju 
apliecinājumi (brīvā formā) par kandidāta 
sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar 
attiecīgo produktu ražotājiem (audzētājiem), 
pievienojot produktu sarakstu un ražotāju 
(audzētāju) sarakstu, norādot to 
kontaktinformāciju. 

19.6. Kandidātam uz piedāvājuma 
iesniegšanas dienu ir jāapliecina, ka līguma 
izpildē tiks nodrošināti visu tehniskajā 
specifikācijā noteikto pārtikas grupu 
produkti un to piegāde. 

20.6. Apliecinājums par iespējām nodrošināt 
visus pārtikas grupu produktus un to piegādi 
(apliecinājums brīvā formā). 

19.7. Kandidātam uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu ir jāapliecina, ka līguma 
izpildē tiks nodrošināta pārtikas produktu 
rezervju uzglabāšana Latvijas Republikas 
teritorijā, produktu aprite atbilstoši to 
realizācijas un derīguma termiņiem. 

20.7. Apliecinājums par iespējām nodrošināt 
pārtikas produktu rezervju glabāšanu un 
apriti atbilstoši to realizācijas un derīguma 
termiņiem (apliecinājums brīvā formā). 

 
19.8. Kandidātam ir jāapliecina gatavība 
tālākajā iepirkuma procesā ievērot 
konfidencialitātes noteikumus attiecībā uz 
jebkuru ar iepirkumu saistīto informāciju, 
neatkarīgi no tās formas un satura. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība, šāds apliecinājums jāparaksta 
katram piegādātāju apvienības dalībniekam. 

20.8. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja 
kandidāts tiks uzaicināts piedalīties dialogā, 
viņš piekrīt parakstīt konfidencialitātes 
vienošanos (apliecinājuma forma ir 
pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmā šī 
konkursa sadaļā). 
 

 
21. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība, kandidātam jāiesniedz: 

21.1. sadarbības līgums, kuru parakstījis katra piegādātāju apvienības biedra pārstāvis ar 
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona (oriģināls vai apliecināta kopija). 
Līgumā jānorāda galvenais dalībnieks, kas pārstāvēs piegādātāju apvienību un 
dalībnieku vārdā parakstīs pieteikuma dokumentus. Līgumā jānorāda, kuras personas 
ir apvienojušās apvienībā un katras personas atbildības apjoms (veicamo darbu 
apjoms); 

21.2. apliecinājums, ka gadījumā, ja personu grupa (piegādātāju apvienība) tiks noteikta 
par konkursa uzvarētāju, piegādātāju apvienība Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā pēc pasūtītāja pieprasījuma līdz līguma slēgšanai pēc savas 
izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības 
līgumu. Šo pieprasījumu pasūtītājs paziņo vienlaikus ar lēmumu par konkursa 
rezultātiem; 
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21.3. nolikuma 20. punktā norādītie dokumenti jāiesniedz par attiecīgo piegādātāju 
apvienības dalībnieku, kurš nodrošinās pakalpojuma izpildi, atbilstoši tā iesaistei 
pakalpojuma izpildē.  

22. Ja kandidāts ir personālsabiedrība, kandidātam jāiesniedz: 
22.1. sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija). Līgumā jānorāda galvenais 

dalībnieks, kas pārstāvēs personālsabiedrību un personālsabiedrības vārdā parakstīs 
pieteikuma dokumentus. Līgumā jānorāda, kuras personas ir apvienojušās 
personālsabiedrībā un katras personas atbildības apjoms (veicamo darbu apjoms); 

22.2. nolikuma 20.punktā norādītie dokumenti jāiesniedz par attiecīgo personālsabiedrības 
biedru, kurš nodrošinās pakalpojuma izpildi. 

23. Kandidāts līguma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus, ja tas ir nepieciešams 
konkrētā līguma izpildei. Šādā gadījumā jāiesniedz: 

23.1. informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamās pakalpojuma 
daļas apjoms procentos (aizpildot attiecīgo tabulu pieteikumā); 

23.2. spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti starp kandidātu un apakšuzņēmēju, apliecinot 
katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās pakalpojuma daļas 
(apliecināta sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls, kuri attiecīgi 
jāparaksta dokumentu izdevēju pārstāvjiem ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 
personai), norādot, kādas pakalpojuma daļas plānots nodot izpildei 
apakšuzņēmējam; 

23.3. nolikuma 20. punktā norādītie dokumenti jāiesniedz par to apakšuzņēmēju, kurš 
nodrošinās pakalpojuma izpildi. 

24. Kandidāts var balstīties uz citu personu iespējām līguma izpildē (lai apliecinātu 
profesionālo pieredzi, kandidāts var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs 
personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas). Šādā 
gadījumā jāiesniedz: 

24.1. šo personu apliecinājumi vai vienošanās ar kandidātu par sadarbību konkrētā 
pakalpojuma izpildē un / vai par nepieciešamo resursu nodošanu kandidāta rīcībā. 
Minētie dokumenti jāparaksta personas, uz kuras iespējām kandidāts balstās 
pakalpojuma izpildē, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai; 

24.2. nolikuma 20.punktā norādītie dokumenti jāiesniedz par attiecīgo personu, kura 
nodrošinās pakalpojuma izpildi un personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma 19. punktā noteiktajām prasībām. 

25. Kandidāts, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām kandidātu kvalifikācijas 
prasībām, saskaņā ar PIL 49. pantu kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas 
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. To iesniedz arī par katru saistīto personu, uz 
kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā 
noteiktajām prasībām, un par katru kandidāta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no plānotās kopējās attiecīgā līguma 
vērtības, bet ja kandidāts ir personu apvienība vai personālsabiedrība – par katru tās 
dalībnieku vai biedru. EVIPD iespējams aizpildīt - https://ec.eiropa.eu/growth/tools-
databases/espd vai http://espd.eis.gov.lv/.  Kandidātam ir tiesības iesniegt EVIPD, kas ir 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir 
pareiza. 

26. Kandidātu kvalifikācijas pārbaude 
26.1. Iepirkuma komisija veic kandidātu kvalifikācijas pārbaudi slēgtās sēdēs, vērtējot 

katru pieteikumu atsevišķi saskaņā ar PIL, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā 
arī citiem normatīvajiem aktiem. 

26.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai kandidāts iesniedz papildus informāciju 
vai skaidrojumu par savu pieteikumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu 
informāciju, kandidātam tas jāiesniedz komisijai noteiktajā termiņā. Pieprasītās 
informācijas neiesniegšanai noteiktajā termiņā ir pamats attiecīgā kandidāta 
pieteikuma tālākai neizskatīšanai un kandidāta noraidīšanai. 

26.3. Kandidāts tiek noraidīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka: 
26.3.1. kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma 20.punkta 

prasībām; 
26.3.2. kandidāts nav iesniedzis pieprasīto informāciju, nav sniedzis iepirkuma 

komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas 
noteiktajā termiņā vai sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 
novērtēšanai; 

26.3.3. kandidāts neatbilst nolikuma 19. punkta prasībām. 

 
V 

KANDIDĀTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA 
 

27. Kandidāts tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja 
iepirkuma komisija konstatē, ka: 

27.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 42.panta četrpadsmito daļu un Starptautisko 
un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu veic 
informācijas pārbaudi, lai izvērtētu, vai kandidāts nav izslēdzams no dalības 
iepirkuma procedūrā PIL 42.panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas 
Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajos gadījumos. 
27.2. Pārbaude par PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem kandidātu izslēgšanas 
noteikumiem tiek veikta PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā attiecībā uz kandidātu, kurš 
atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām un izraudzītajiem kvalifikācijas izvērtēšanas kritērijiem būtu 
uzaicināms piedalīties dialogā. 
27.3. Pārbaude par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 
11.1 pantā noteiktajiem kandidātu izslēgšanas gadījumiem tiek veikta šī likuma 11.1 
pantā noteiktajā kārtībā attiecībā uz kandidātu, kuram atbilstoši citām paziņojumā 
par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un 
izraudzītajiem kvalifikācijas izvērtēšanas kritērijiem būtu uzaicināms iesniegt 
piedāvājumu. 
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VI 
UZAICINĀJUMS UZSĀKT DIALOGU 

28. Kandidāti, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām un uz kuriem nav attiecināmi nolikuma 
V nodaļā minētie izslēgšanas gadījumi, tiks uzaicināti parakstīt konfidencialitātes vienošanos. 
Uzaicinājums uzsākt dialogu tiks nosūts tikai pēc konfidencialitātes vienošanās parakstīšanas. 
29. Pasūtītājs nenosaka minimālo derīgo atlasīto kandidātu skaitu, kas kvalificējas dialoga 
uzsākšanai. 
30. Detalizēta informācija par dialoga norises kārtību tiks noteikta uzaicinājumā uzsākt 
dialogu. Uzaicinājumā uzsākt konkursa dialogu Pasūtītājs ietvers informāciju atbilstoši MK 
noteikumu Nr.107 118. punktā noteiktajam. 
31. Plānotais konkursa dialoga norises laiks: no 2022. gada janvāra līdz 2022. gada 
novembrim un tā paredzamais (plānotais) laika grafiks; 

 

Etaps Posms Paredzamais laika 
posms 

1.Kandidātu 
atlase 

Konkursa dialoga izsludināšana 2022.gada janvāris 
Kandidātu pieteikumu iesniegšana 2022.gada februāris 
Pieteikumu vērtēšana 2022.gada marts 
Kandidātu atlases rezultātu paziņošana 2022.gada aprīlis 

2.Konkursa 
dialogs 

Uzaicinājuma uzsākt dialogu nosūtīšana 2022.gada maijs 
Konkursa dialogs par risinājumu pasūtītāja 
vajadzību apmierināšanai 

2022.gada maijs - jūlijs 

Uzaicinājuma iesniegt galīgo piedāvājumu 2022.gada jūlijs 
Piedāvājumu iesniegšana 2022.gada augusts 
Piedāvājumu vērtēšana 2022.gada augusts - 

septembris 
Sarunas par līguma galīgajiem 
noteikumiem 

2022.gada septembris 

Lēmums par rezultātu 2022.gada oktobris  
Līguma slēgšana 2022.gada oktobris - 

novembris 

32. Dialogā tiks apspriesti: loģistikas pakalpojuma pārtikas piegādei NBS vajadzībām 
tehniskās specifikācijas izstrādes jautājumi, noslēdzamā līguma saturs. 

33.  Jebkuram kandidātam jebkurā konkursa dialoga posmā ir tiesības atteikties no tālākas 
dalības konkursa dialogā. 

34. Ja Pasūtītāja ieskatā konkursa dialoga ietvaros nav iespējams sagatavot iepirkuma 
dokumentāciju nepieciešamajā kvalitātē, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkuma 
procedūru. 
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VII 
IESPĒJAMĀS PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM 

35. Risinājums par e-platformu (digitālu rīku), kurā ražotajiem/ piegādātajiem būtu ērtāk 
iepazīties ar pasūtītājam nepieciešamo produktu tehniskajām prasībām, produktu grupām, 
sortimentu un pasūtītājs varētu uzraudzīt procesu par piešķirtām pasūtījumu izpildes tiesībām, 
ražotāju/piegādātāju produktu cenām, MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam 
publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk - Zaļais publiskais iepirkums) 
prasību ievērošanu. 
36. Risinājums par sadarbības partneru piesaisti; 

37. Risinājums par pasūtījumu apstrādi, līgumu administrēšanu; 

38. Preces piegādes apmaksas modelis, kurā būtu izdalītas un caurskatāmas izmaksas saistībā 
ar pakalpojuma nodrošināšanu; 
Piemēram: viena kilometra maksa, maksas sadalījums pa reģioniem, maksa par apjomu u.c. 
Samaksa tiek veikta par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši pasūtījuma apjomam ne retāk 
kā 1 reizi mēnesī. 

39. Risinājums paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu piegādes nodrošināšanai; 

40. Attiecīgo produktu ražotāju apliecinājumi, sadarbības līgumi, par pretendenta sadarbību 
vai sadarbības uzsākšanu ar attiecīgo produktu ražotājiem (audzētājiem). 

41. Autotransporta nodrošinājums, lai piegādes tiktu veiktas atbilstoši prasībām; 

42. Risinājums pārtikas produktu rezervju uzglabāšanai, produktu apritei atbilstoši to 
realizācijas un derīguma termiņiem; 
Pretendenta rīcībā ir noliktava, rezerves glabājas pie ražotāja u.c. 

43. Risinājums piegādēm krīzes situācijās un piegāžu ķēdes nodrošinājums. 
 

VIII 
IESPĒJAMIE PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

44. Pakalpojuma cena;   

45. Sadarbības līgumu/apliecinājumu skaits ar pārtikas produktu ražotājiem; 
Abpusēji parakstīti apliecinājumi par sadarbību pārtikas piegādē ar vietējiem ražotājiem 
(neattiecas Zaļā publiskā iepirkuma prasības), piedāvājumu vērtēšanā pēc izdevīguma 
punktu metodes tiks vērtēts apliecinājumu par sadarbību skaits vadoties no ražotāja ražotnes 
atrašanās vietas Latvijas novadu sadalījumā. Jo vairāk katrā novadā sadarbības partneru, 
jo vairāk punkti. 

46. E-platformas (digitālā rīka) funkcionalitāte, lietošanas ērtums, pasūtījuma izpildes tiesību 
piešķiršanas ātrums, piegādātāju atlases kārtība un informācijas pieejamība pasūtītājam, 
informācijas piekļuves līmeņi;  

47. Pārtikas produktu rezervju uzglabāšanas risinājums un piegāžu drošības risinājums. 
 
 



 
 

11 
VALIC 2021/135/EN-P-KD 

IX 
IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

48. Komisija darbojas saskaņā ar PIL, MK noteikumiem, iepirkuma procedūras nolikumu un 
Centra 2021. gada 18.oktobra rīkojumu Nr.RPDJ/2021 - 554. 
49. Komisijas tiesības: 

49.1. pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus. Šādi 
pieprasījumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami pieteikuma 
salīdzināšanai un izvērtēšanai, un nedod kandidātam tiesības izvirzīt prasības jebkādā 
veidā izmainīt savu pieteikumu; 
49.2. pārbaudīt visu kandidāta sniegto ziņu patiesumu; 
49.3. ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par kandidāta pieteikumā sniegto informācijas 
patiesumu vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kandidātsts 
apstiprina informācijas patiesumu un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai 
iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju; 
49.4.pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 
49.5. noraidīt kandidāta pieteikumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām 
un/vai tā saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai kandidāts iesniedzis nepatiesu 
informāciju sava pieteikuma novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 
informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo 
informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā; 
49.6.ja kandidāts, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu 
(turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma 
pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt 
dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību kanadidātu atlases prasībām; 
49.7.veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. 

50.Komisijas pienākumi: 
50.1.izskatīt kandidātu iesniegtos pieteikumus, kuri iesniegti noteiktajā pieteikumu 
iesniegšanas termiņā; 
50.2.pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem; 
50.3.veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. 

 
X 

KANDIDĀTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
51.Kandidāta tiesības: 

51.1.laikus pieprasīt komisijai papildu informāciju par nolikumu, iesniedzot rakstisku 
pieprasījumu; 
51.2.veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. 

52. Kandidāta pienākumi: 
52.1.rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un 
paskaidrojumus par pieteikumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un lūgumiem; 
52.2.pieteikumā sniegt patiesu informāciju; 
52.3.katrs kandidāts līdz ar pieteikuma iesniegšanu apņemas ievērot visus nolikumā 
minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei; 
52.4.veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. 

 
 



 
 

12 
VALIC 2021/135/EN-P-KD 

XI 
CITI NOTEIKUMI 

53.Citas saistības attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, 
nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
54.Iegūto personu datu apstrāde un uzglabāšana tiks nodrošināta atbilstoši 2016. gada 
27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES)2016/679 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK prasībām, citiem normatīvajiem aktiem un līguma noteikumiem. 
55.Personas dati var tikt publiskoti atbilstoši PIL un uz tā pamata izdoto tiesību aktu 
noteiktajam apjomam. 
56.Iepirkuma procedūras īstenošanā iesaistīto fizisko personu datus Pasūtītājs tiesīgs iegūt un 
pārbaudīt publiskajos reģistros saskaņā ar normatīvajiem aktiem un normatīvajos aktos 
noteiktajā apmērā.  
57.Personas datu apstrādes pārzinis Centrs, Biksēres ielā 6, Rīgā, un Pasūtītājs. 
58.Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā ar nolikuma tekstu 
uz 12 (divpadsmit) lapām. 
59.EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma 
neatņemama sastāvdaļa: 

 1. pielikums. Tehnisko prasību apraksts (tehniskās specifikācijas tiks precizētas 
iepirkuma procedūras 2.kārtā); 

       2. pielikums. Pieteikuma veidlapa Word formātā; 
       3.pielikums. Apliecinājuma veidlapa par pieredzi Word formātā; 
       4.pielikums. Apliecinājuma veidlapa par konfidencialitāti. 
 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs                                                                                  Ē.Ezeriņš    
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1. pielikums 
Konkursa dialoga, identifikācijas 
Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD,  
nolikumam 

 
 

“Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 
(identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD) 

TEHNISKO PRASĪBU APRAKSTS 
 
 

 
1. Nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku karavīru ēdnīcas ar pārtikas produktiem ievērojot 

Zaļā publiskā iepirkuma prasības (Prasību apkopojums ikdienas pārtikas produktu 
nodošināšanai ir pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā), attiecīgi: 

1.1. uzturēt  e-platformu (digitālu rīku) kurā ražotajiem/ piegādātajiem būtu ērtāk iepazīties ar 
pasūtītājam nepieciešamo produktu tehniskajām prasībām, produktu grupām, sortimentu 
un pasūtītājs varētu uzraudzīt procesu par piešķirtām pasūtījumu izpildes tiesībām, 
ražotāju/piegādātāju produktu cenām, Zaļā publiskā iepirkuma prasību ievērošanu. 

1.2. Saņemt pārtikas produktu pieprasījumus un organizēt to izpildi; 
1.3. Veikt pārtikas produktu pasūtījumu apstrādi, iepirkšanu un sagādes loģistiku; 
1.4. Nodrošināt pārtikas produktu piegādi ar atbilstošu autotransportu;  
1.5. Nodrošināt ražotāju vai piegādātāju atlasi ar vismaz vienu reģionālo ražotāju/ 

piegādātāju, dažādus komersantus katrā pārtikas produktu grupā, kas spētu nodrošināt 
tehniskajā specifikācijā noteiktās pārtikas produktu prasības, kā arī pārtikas produktu ar 
paaugstinātas kvalitātes prasībām nodrošināšanu.   
 

 
2. Nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku pārtikas produktu rezervju uzglabāšanu un piegādi 

ārkārtas un izņēmuma stāvokļa gadījumos (Prasību apkopojums pārtikas produktu ar 
ilglaicīgu uzglabāšanas termiņu nodrošināšanai ir pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmā 
šī konkursa sadaļā), attiecīgi:  

2.1. Nodrošināt vietas/ noliktavas atbilstību pārtikas produktu uzglabāšanai; 
2.2. Pārtikas produktu rezerves tiek glabātas Latvijas valsts teritorijā; 
2.3. Pārtikas produktu derīguma termiņš piegādes brīdī ir ne mazāks kā 3 mēneši; 
2.4. Nodrošināt uzglabāto pārtikas produktu apgrozījumu tirgū, lai varētu regulēt pārtikas 

produktu derīguma termiņu; 
2.5. Pārtikas produktu piegāde tiek veikta 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas; 
2.6. Nodrošināt piegādes loģistiku, piegādājot pārtikas produktus iepriekš norādītā vietā un 

laikā. 
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2. pielikums 
Konkursa dialoga, identifikācijas 
Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD,  
nolikumam 

 
P I E T E I K U M S  

Piezīme: Konkursa kandidātam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

 
Iepirkums: Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām 
Identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD 
 
Kam: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs 

Biksēres iela 6, 
Rīga, LV-1073, 
Latvija 

Godātā komisija, 
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs ___________________________ (kandidāta 
nosaukums), apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras 
noteikumiem. 

 
1. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība: 

Nr.  
p.k. 

Personas, kuras veido piegādātāju 
apvienību nosaukums 

Reģistrācijas Nr. Juridiskā 
adrese 

Atbildības 
apjoms 

     

2. Ja kandidāts ir piesaistījis apakšuzņēmējus: 
Nr.  
p.k. 

Apakšuzņēmēja nosaukums 
mazā / vidējā uzņēmuma 
status 

Reģistrācijas 
Nr. 

Juridiskā 
adrese 

Apakšuzņēmējam 
nododamās līguma daļas 
apjoms % un apraksts 

     

 
3. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo pieteikumu. 
4. Mēs apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma 

procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta 
iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18. panta ceturto daļu. 

5. Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam (nevajadzīgo svītrot): 

- Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums 
un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro). 

- Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā 
nepārsniedz 43 miljonus euro). 
 

6. Ar šī piedāvājuma iesniegšanu Kandidāts, ievērojot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas (ES)2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
prasības, apliecina, ka visas piedāvājumā norādītās un ar līguma izpildi saistītās personas, 
kuras ir kandidāta, kandidāta apvienības biedru un apakšuzņēmēju (ja tādi tiek piesaistīti) 
speciālisti, darbinieki, kontaktpersonas u.c., piekrīt savu piedāvājumā norādīto personas 
datu apstrādei iepirkuma procedūrā un līguma izpildē. 
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7. Informācija par kandidātu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma 
procedūrā: 

 
Kandidāta nosaukums:  _____________________________________________ 

Reģistrēts:_________________________________________________________ 

ar Nr. ____________________________________________________________ 

Juridiskā adrese:____________________________________________________ 

Biroja adrese: ______________________________________________________ 

Kontaktpersona: ____________________________________________________ 

                                                            (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons: __________________________________________________________ 

E-pasta adrese: _____________________________________________________ 

Banka: ____________________________________________________________ 

Konta Nr.: _________________________________________________________ 

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu 
komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. 
Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

Vārds, uzvārds: ____________________________ 
Amats: ___________________________________ 
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3. pielikums 
Konkursa dialoga, identifikācijas 
Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD,  
nolikumam 

 
 

KONKURSA DIALOGS 

“Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 

ID Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD 
 
 

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 
 
 

1. Kandidāta nosaukums:          

Reģistrācijas Nr.:       

2. Apliecinām, ka uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, kandidātam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 
līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pieredze loģistikas pakalpojumu sniegšanā pārtikas 
piegādei vai ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.  
 

Nr.p.k. 

 
Pakalpojuma saņēmējs 

( juridiskās personas, 
kontaktpersona un telefona 

numurs) 

Pakalpojuma sniegšanas 
gads 

Pakalpojuma nosaukums,  
apjoms, 

 īss apraksts 

1.    
2.    
3.    
 
 
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību nolikuma 
prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 
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                                                                                                                                              4. pielikums 

Konkursa dialoga, identifikācijas 
Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD,  
nolikumam 

 
 

 

KONKURSA DIALOGS 

“Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 

ID Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD 

 
 

APLIECINĀJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI 
 
 
 
 

Gadījumā, ja kandidāts tiks uzaicināts piedalīties konkursa dialogā, kandidāts ievēros 
konfidencialitātes noteikumus attiecibā uz jebkuru konkursa dialoga ietvaros saņemto 
informāciju, neatkarīgi no tās formas un tās saņemšanas veida, parakstot konfidencialitātes 
vienošanos. 

 
 

Kandidāta dalībnieka nosaukums: ___________________________ 
 
 
 
 



Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs 
(reģ. 40900035122) 
Konkursa dialogs 

„Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 
identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD  

ZIŅOJUMS 
 

Rīga, 24.11.2022. plkst. 12:36 
Pasūtītāja nosaukums: 
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs) 
 
Pasūtītāja adrese: 
Rīga, Biksēres iela 6 (LATVIJA), LV-1073 
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
VALIC 2021/135/EN-P-KD 
 
Iepirkuma procedūras veids: 
Konkursa dialogs 
 
Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: 
Publisko iepirkumu likuma 8.panta sestā daļa 
 
Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 
Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām 
 
Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā: 
Nav 
 
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:  
IUB 12.01.2022; ESOV 14.01.2022 

 
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
Iepirkuma komisijas, kas izveidota, pamatojoties uz Centra 2021.gada 18.oktobra rīkojumu 
Nr. RPDJ/2021-554 (grozījumi ar Centra 08.11.2021. rīkojumu Nr. RPDJ/2021-592, Centra 
21.03.2022.rīkojumu Nr. RPDJ/2022-113, Centra 01.07.2022 rīkojumu Nr. P-RIK/2022-175, 
Centra 22.07.2022.rīkojumu Nr. RPDJ/2022-280, Centra 25.07.2022.rīkojumu Nr. RPDJ/2022-
282), sastāvs: 
Komisijas vadītājs Ēriks Ezeriņš no 18.10.2021  
Komisijas vadītāja vietnieks Rinalda Grīna no 18.10.2021  
Sekretārs Nauris Rolavs no 22.07.2022 līdz 14.08.2022 
Sekretārs Aija Ādmine no 18.10.2021 līdz 22.07.2022 
Sekretārs Aija Ādmine no 15.08.2022  
Komisijas loceklis Igors Marčenko no 18.10.2021 līdz 21.03.2022 
Komisijas loceklis Imants Freibergs no 18.10.2021  
Komisijas loceklis Kārlis Sudrabs no 18.10.2021  
Komisijas loceklis Sanita Vaidere no 18.10.2021  
Komisijas loceklis Ervīns Skudra no 18.10.2021  
Komisijas loceklis Inga Akmeņkalna-Avana no 18.10.2021  
Komisijas loceklis Valdis Verners no 08.11.2021  
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Ekspertu saraksts: 
Inga Kaminska no 18.10.2021  
Mihails Pņivčuks no 18.10.2021  
Renārs Rubežs no 18.10.2021  
Laura Papa no 18.10.2021  
Artūrs Kotļarovs no 18.10.2021  
Aelita Tiunčika no 18.10.2021  
Velta Tillere no 18.10.2021  
Artis Lubiņš no 18.10.2021  
Iveta Ziemele no 18.10.2021  

 
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:  
Pārtikas produktu Tehniskās specifikācijas sagatavotāji: S.Vaidere, V.Vectirāns, S.Elsta, U.Taube 

 
Piedāvājumu, pieteikumu, sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņi (arī pamatojums 
piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds 
veikts): 
1. posmam “Kandidātu atlase”: 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 11.02.2022. plkst. 11:00  
2. posmam “Konkursa dialogs”: 
Sākotnējo piedāvājumu/ priekšlikumu iesniegšanas termiņš: 30.06.2022. plkst. 11:00  
3. posmam “Galīgo piedāvājumu vērtēšana”: 
Galīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.09.2022. plkst. 11:00  

 

 
 

Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši galīgos piedāvājumus 3. posmam “Galīgo 
piedāvājumu vērtēšana” un to piedāvātās cenas:  
   
 

   
 Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena  
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS"  EUR 42.56 

 

 SIA "Zītari LZ"  EUR 1.00 
 

Konkursa dialoga dalībnieku nosaukumi, kuri pieteikušies 1.posmam “Kandidātu atlase”:  
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" 
2.  SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"  
3.  SIA "Sanitex"   
4.  SIA "Zītari LZ"  
5. Piegādātāju apvienība, ko veido: SIA “Latvijas tirgotāju savienība”, SIA “Lats veikali”, SIA 
“Santaro”, SIA “Beātus”, SIA Sulema”, SIA “Rijupe”, SIA “Eirospars”, SIA “IG Centrs”, SIA 
“Elli V”, ZS “Kumelītes” 
  
Konkursa dialoga dalībnieku nosaukumi, kuri uzaicināti piedalīties 2.posmā “Konkursa 
dialogs”:  
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" 
2.  SIA "Sanitex"  
3.  SIA "Zītari LZ"  

Konkursa dialoga dalībnieku nosaukumi, kuri uzaicināti iesniegt galīgo piedāvājumu 
3.posmā “Galīgo piedāvājumu vērtēšana”: 
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS"  
2.  SIA "Sanitex"  
3.  SIA "Zītari LZ"  
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Ja samazināts  kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu 
nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: 
 Nav  

 
Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
Rīga, Biksēres iela 6 (LATVIJA), LV-1073,  
1. posmam “Kandidātu atlase”: 11.02.2022. plkst. 11:00 
2. posmam “Konkursa dialogs”: 30.06.2022. plkst.11:00 
3. posmam “Galīgo piedāvājumu vērtēšana”: 19.09.2022. plkst.11:00 

 
 

Pretendenta (-u),  kuram (-iem) piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un  
līgumcena: 
   
   

 Pretendenta nosaukums Izvēles pamatojums Līgumcena  
 
 

SIA "Zītari LZ"  Pretendents iesniedzis saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu, 
iegūstot maksimāli iespējamo 
punktu skaitu – 100 punktus 

EUR 220 000 000 

 
 

   
 

Pieteikumu izvērtēšanas kopsavilkums 1. posmam “Kandidātu atlase”: 
 

Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: 
  

Kandidāta nosaukums Kopvērtējums 
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “LANEKSS”  

Atbilst 

 Kvalifikācijas prasība Atbilstība 
 Pieteikums Atbilst 
 Kandidāts ir reģistrēts likumā 

noteiktajā kārtībā 
Atbilst 

 Apliecinājums par pieredzi Atbilst 
 Likviditātes koeficients Atbilst 
 Sadarbība ar paaugstinātas kvalitātes 

pārtikas produktu ražotājiem 
Atbilst 

 Sadarbība ar pārtikas produktu 
ražotājiem Latvijas reģionos 

Atbilst 

 Apliecinājums par visu tehniskajā 
specifikācijā norādīto pārtikas grupu 
produktu nodrošināšanu 

Atbilst 

 Apliecinājums par pārtikas produktu 
uzglabāšanu Latvijas Republikas 
teritorijā, produktu apriti 

Atbilst 

 Apliecinājums par gatavību tālākajā 
iepirkuma procesā ievērot 
konfidencialitātes noteikumus 

Atbilst 

 
 

Kandidāta nosaukums Kopvērtējums 
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SIA “Rēzeknes gaļas 
kombināts”  

Neatbilst 

 Kvalifikācijas prasība Atbilstība 
 Pieteikums Atbilst 
 Kandidāts ir reģistrēts likumā 

noteiktajā kārtībā 
Atbilst 

 Apliecinājums par pieredzi Atbilst 
 Likviditātes koeficients Neatbilst 
 Sadarbība ar paaugstinātas kvalitātes 

pārtikas produktu ražotājiem 
Neatbilst 

 Sadarbība ar pārtikas produktu 
ražotājiem Latvijas reģionos 

Neatbilst 

 Apliecinājums par visu tehniskajā 
specifikācijā norādīto pārtikas grupu 
produktu nodrošināšanu 

Neatbilst 

 Apliecinājums par pārtikas produktu 
uzglabāšanu Latvijas Republikas 
teritorijā, produktu apriti 

Atbilst 

 Apliecinājums par gatavību tālākajā 
iepirkuma procesā ievērot 
konfidencialitātes noteikumus 

Atbilst 

 
 

Kandidāta nosaukums Kopvērtējums 
SIA “Sanitex”  Atbilst 
 Kvalifikācijas prasība Atbilstība 
 Pieteikums Atbilst 
 Kandidāts ir reģistrēts likumā 

noteiktajā kārtībā 
Atbilst 

 Apliecinājums par pieredzi Atbilst 
 Likviditātes koeficients Atbilst 
 Sadarbība ar paaugstinātas kvalitātes 

pārtikas produktu ražotājiem 
Atbilst 

 Sadarbība ar pārtikas produktu 
ražotājiem Latvijas reģionos 

Atbilst 

 Apliecinājums par visu tehniskajā 
specifikācijā norādīto pārtikas grupu 
produktu nodrošināšanu 

Atbilst 

 Apliecinājums par pārtikas produktu 
uzglabāšanu Latvijas Republikas 
teritorijā, produktu apriti 

Atbilst 

 Apliecinājums par gatavību tālākajā 
iepirkuma procesā ievērot 
konfidencialitātes noteikumus 

Atbilst 

 
Kandidāta nosaukums Kopvērtējums 

SIA “Zītari LZ”  Atbilst 
 Kvalifikācijas prasība Atbilstība 
 Pieteikums Atbilst 
 Kandidāts ir reģistrēts likumā 

noteiktajā kārtībā 
Atbilst 

 Apliecinājums par pieredzi Atbilst 
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 Likviditātes koeficients Atbilst 
 Sadarbība ar paaugstinātas kvalitātes 

pārtikas produktu ražotājiem 
Atbilst 

 Sadarbība ar pārtikas produktu 
ražotājiem Latvijas reģionos 

Atbilst 

 Apliecinājums par visu tehniskajā 
specifikācijā norādīto pārtikas grupu 
produktu nodrošināšanu 

Atbilst 

 Apliecinājums par pārtikas produktu 
uzglabāšanu Latvijas Republikas 
teritorijā, produktu apriti 

Atbilst 

 Apliecinājums par gatavību tālākajā 
iepirkuma procesā ievērot 
konfidencialitātes noteikumus 

Atbilst 

 
 

Kandidāta nosaukums Kopvērtējums 
Piegādātāju apvienība, ko 
veido: SIA “Latvijas tirgotāju 
savienība”, SIA “Lats veikali”, 
SIA “Santaro”, SIA “Beātus”, 
SIA Sulema”, SIA “Rijupe”, 
SIA “Eirospars”, SIA “IG 
Centrs”, SIA “Elli V”, ZS 
“Kumelītes” 

Neatbilst 

 Kvalifikācijas prasība Atbilstība 
 Pieteikums Atbilst 
 Kandidāts ir reģistrēts likumā 

noteiktajā kārtībā 
Atbilst 

 Apliecinājums par pieredzi Atbilst 
 Likviditātes koeficients Atbilst 
 Sadarbība ar paaugstinātas kvalitātes 

pārtikas produktu ražotājiem 
Neatbilst 

 Sadarbība ar pārtikas produktu 
ražotājiem Latvijas reģionos 

Neatbilst 

 Apliecinājums par visu tehniskajā 
specifikācijā norādīto pārtikas grupu 
produktu nodrošināšanu 

Atbilst 

 Apliecinājums par pārtikas produktu 
uzglabāšanu Latvijas Republikas 
teritorijā, produktu apriti 

Atbilst 

 Apliecinājums par gatavību tālākajā 
iepirkuma procesā ievērot 
konfidencialitātes noteikumus 

Atbilst 

 

   

 
1.posma “Kandidātu atlase” rezultāts: 
 Kandidātu atlases posmu izturējuši: 

SIA “Sanitex”; SIA “Zītari LZ”; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANEKSS” 
Noraidīti kandidāti: 
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”; piegādātāju apvienība, ko veido: SIA “Latvijas tirgotāju 
savienība”, SIA “Lats veikali”, SIA “Santaro”, SIA “Beātus”, SIA Sulema”, SIA “Rijupe”, 
SIA “Eirospars”, SIA “IG Centrs”, SIA “Elli V”, ZS “Kumelītes”  
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2. posma “Konkursa dialogs” rezultāts:  
Uzaicināti iesniegt galīgo piedāvājumu: 
SIA “Sanitex”, SIA “Zītari LZ”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANEKSS” 

 
 Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums 3. posmam “Galīgo piedāvājumu vērtēšana”: 

 
Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: 

 Pretendenta nosaukums Atbilstība 
“Zītari LZ” SIA Atbilst 
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “LANEKSS” 

Atbilst 

 

 

   

 
Saimnieciski  visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums: 
   
 Pretendenta nosaukums Kritērijs Piešķirtie 

punkti 
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "LANEKSS"  

E-platformas risinājums 
15,30 

 

 

 E-platformas ieviešanas un realizēšanas laika 
periods 10 

 

 

 Administrēšanas mēneša maksa procentos 2,5 
 

 

 Rezervju uzglabāšanas maksa EUR bez PVN par 
1000 kg produktu 0,71 

 

 

 Kopā: 28,51 
 

 

SIA "Zītari LZ"  E-platformas risinājums 20  
 

 E-platformas ieviešanas un realizēšanas laika 
periods 10 

 

 

 Administrēšanas mēneša maksa procentos 40 
 

 

 Rezervju uzglabāšanas maksa EUR bez PVN par 
1000 kg produktu 30 

 

 

 Kopā: 100 
 

   
   

  
 

Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis 
(-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem): 
 

 
 

 

1. posmam “ Kandidātu atlase” : 
 

 

SIA "Sanitex":  
 Apakšuzņēmēja nosaukums Daļas apmērs, kas nodots apakšuzņēmējam  
 

SIA “Baltic Logistic Solutions” 30% 
 

 

2. posmam “Konkursa dialogs”: 
 

 

SIA "Sanitex":  
 Apakšuzņēmēja nosaukums Daļas apmērs, kas nodots apakšuzņēmējam  
 

SIA “Baltic Logistic Solutions” 30% 
 

 

3. posmam “Galīgo piedāvājumu vērtēšana: 
 

 [informācijas par apakšuzņēmējiem nav]  
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Pamatojums lēmumam par katru noraidīto konkursa dialoga dalībnieku un pretendentu, 
kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem un 
piedāvājumiem: 
 

 
 

 

1. posmam “Kandidātu atlase”: 
 

 Kandidāta nosaukums Pamatojums  
 

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"  Kandidāts nav iesniedzis kvalifikācijas 
dokumentus atbilstoši nolikuma prasībām 
un kandidāts neatbilst nolikuma 
kvalifikācijas prasībām. 

 

 

Piegādātāju apvienība, ko veido: SIA 
“Latvijas tirgotāju savienība”, SIA “Lats 
veikali”, SIA “Santaro”, SIA “Beātus”, SIA 
Sulema”, SIA “Rijupe”, SIA “Eirospars”, SIA 
“IG Centrs”, SIA “Elli V”, ZS “Kumelītes” 

Kandidāts nav iesniedzis kvalifikācijas 
dokumentus atbilstoši nolikuma prasībām, 
kandidāts nav iesniedzis pieprasīto 
informāciju un kandidāts neatbilst 
nolikuma kvalifikācijas prasībām. 

 

 

2. posmam “Konkursa dialogs”: 
 

 Dalībnieka nosaukums Pamatojums  
 

3. posmam “Galīgo piedāvājumu vērtēšana”: 
 

 Pretendenta nosaukums Pamatojums  
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"LANEKSS" 

Netiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 
jo iesniegtais piedāvājums nav 
saimnieciski visizdevīgākais. 

 

   
 

Pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 
procedūru: 
Nav 

 
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 
nepamatoti lētu: 
Nav 

 
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 
pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 
informācijas sistēmas: 
Nav 

 
Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 
Nav 

 
Cita informācija: 
Ieinteresēto piegādātāju apspriede 2021.gada 22.novembrī (Paziņojums par apspriedi publicēts 
05.11.2022. Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē) 

 
Komisijas vadītājs Ēriks Ezeriņš    
  (paraksts)  (datums)  

Sekretārs Aija Ādmine    
  (paraksts)  (datums)  

 



P I E T E I K U M S  
Piezīme: Konkursa kandidātam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

 
Iepirkums: Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS 

vajadzībām 
Identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD 
 
Kam: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs 

Biksēres iela 6, 
Rīga, LV-1073, 
Latvija 

Godātā komisija, 
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs ___________________________ 
(kandidāta nosaukums), apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras 
noteikumiem. 

 
1. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība: 

Nr.  
p.k. 

Personas, kuras veido piegādātāju 
apvienību nosaukums 

Reģistrācijas Nr. Juridiskā 
adrese 

Atbildības 
apjoms 

     

2. Ja kandidāts ir piesaistījis apakšuzņēmējus: 
Nr.  
p.k. 

Apakšuzņēmēja nosaukums 
mazā / vidējā uzņēmuma 
status 

Reģistrācijas 
Nr. 

Juridiskā 
adrese 

Apakšuzņēmējam 
nododamās līguma daļas 
apjoms % un apraksts 

     

 
3. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo pieteikumu. 
4. Mēs apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma 

procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta 
iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18. panta ceturto daļu. 

5. Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam (nevajadzīgo 
svītrot): 

- Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums 
un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro). 

- Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā 
nepārsniedz 43 miljonus euro). 
 

6. Ar šī piedāvājuma iesniegšanu kandidāts, ievērojot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas (ES)2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK prasības, apliecina, ka visas piedāvājumā norādītās un ar līguma/vispārīgās 
vienošanās izpildi saistītās personas, kuras ir kandidāta, kandidāta apvienības biedru 
un apakšuzņēmēju (ja tādi tiek piesaistīti) speciālisti, darbinieki, kontaktpersonas u.c., 
piekrīt savu piedāvājumā norādīto personas datu apstrādei iepirkuma procedūrā un 
līguma izpildē. 



7. Informācija par kandidātu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma 
procedūrā: 

 
Kandidāta nosaukums:  _____________________________________________ 

Reģistrēts:_________________________________________________________ 

ar Nr. ____________________________________________________________ 

Juridiskā adrese:____________________________________________________ 

Biroja adrese: ______________________________________________________ 

Kontaktpersona: ____________________________________________________ 

                                                            (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons: __________________________________________________________ 

E-pasta adrese: _____________________________________________________ 

Banka: ____________________________________________________________ 

Konta Nr.: _________________________________________________________ 

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu 
komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. 
Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

         Vārds, uzvārds: ____________________________ 

Amats: ___________________________________ 



Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs 
(reģ. Nr.40900035122) 

Konkursa dialogs 
„Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 

 
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr. 5 

(piedāvājumu atvēršana) 
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD, Posms nr. 1) 

 
Rīga, 2022.gada 11.februāris 
 
Sanāksmes sākuma laiks: 11.02.2022 plkst. 11:00 

 
Vieta (adrese): Rīga, Biksēres iela 6 (LATVIJA), LV-1073 

  
Sanāksmē piedalās: Ēriks Ezeriņš, Aija Ādmine, Inga Akmeņkalna-Avana, Igors Marčenko 
 
Sanāksmi protokolē: Aija Ādmine 
 
Darba kārtībā: iepirkuma „Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” 
(Konkursa dialogs. Id. Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD) iesniegto piedāvājumu atvēršana un 
nosaukšana. 
 
Uz piedāvājuma atvēršanas sanāksmi  ieradušās šādas personas:  
tādu personu nav. 
 
Komisija atver piedāvājumus, kas iesniegti nolikumā noteiktajā termiņā -2022.gada 
11.februāris plkst. 11:00. 
 
Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: 

N.p.k. Pretendents Piedāvājuma 
iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 
iesniegšanas datums un 

laiks 
1. "LANEKSS" SIA 

 
Sistēmā 11.02.2022 plkst. 10:15 

2. "Rēzeknes gaļas kombināts" 
SIA 
 

Sistēmā 09.02.2022 plkst. 10:53 

3. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Latvijas tirgotāju 
savienība" 
 

Sistēmā 11.02.2022 plkst. 10:38 

4. "Sanitex" SIA 
 

Sistēmā 11.02.2022 plkst. 08:18 

5. "Zītari LZ" SIA 
 

Sistēmā 09.02.2022 plkst. 16:08 
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Pielikumā: Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums. 
 
Sanāksmes beigu laiks: 11:00 

 
 

Komisijas locekļi:   
 Ēriks Ezeriņš _______________ 
  (paraksts) 

 Aija Ādmine _______________ 
  (paraksts) 

 Inga Akmeņkalna-Avana _______________ 
  (paraksts) 

 Igors Marčenko _______________ 
  (paraksts) 

Pielikums - Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums 
 
Uz šo iepirkuma posmu neviena finanšu prasība nav attiecināma. 
 
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ģenerēts apkopojums 
Apkopojuma sagatavošanas laiks: 11.02.2022; 11:01 



 
 

Prasību apkopojums ikdienas pārtikas produktu nodošināšanai un 
plānotie apjomi 12 mēnešu periodam. 

 
 

Pārtikas grupas nosaukums Mērvienība Plānotais apjoms 

Svaigi dārzeņi, sakņaugi, tomāti un gurķi  kg 587 365.00 
Svaigi dārzeņi un sakņaugi  kg 329 905.00 
Svaigi dārzeņi un sakņaugi (kartupeļi u.c.)  kg 79 590.00 
Skābēti kāposti  kg 15 500.00 
Svaigi gurķi un tomāti  kg 162 370.00 
Sēnes  kg 15 120.00 
Svaigi augļi  kg 402 595.00 
Eksotiskie augļi  kg 348 580.00 
Svaigi augļi  kg 54 015.00 
Svaigi atdzesēta vai sasaldēta gaļa un gaļas 
subprodukti  kg 618 514.00 
Svaigi atdzesēta cūkgaļa un subprodukti  kg 230 761.50 
Svaiga atdzesēta liellopa un jaunlopa gaļa  kg 207 334.00 
Svaigi sasaldēta cūkgaļa  kg 32 712.50 
Svaigi sasaldēta liellopu un jaunlopa gaļa  kg 147 706.00 
Gaļas produkti  kg 252 250.55 
Desas, cīsiņi, sardeles  kg 97 984.50 
Kūpinājumi  kg 154 266.05 
Svaigi atdzesēta vai sasaldēta putnu gaļa un 
putnu gaļas produkti  kg 286 472.50 
Svaigi atdzesēta putnu gaļa un putnu gaļas 
produkti  kg 206 769.00 
Svaigi sasaldēta putnu gaļa  kg 39 165.00 
Svaigi atdzesēta vai sasaldēta tītara, jēra un truša 
gaļa  kg 40 538.50 
Maize un maizes izstrādājumi  kg 434 330.50 
Maize  kg 177 902.50 
Maizes un miltu izstrādājumi  kg 13 538.00 
Miltu un krēma konditoreja  kg 214 537.00 
Saldētie konditorejas izstrādājumi  kg 28 353.00 
Piens un piena produkti  kg/l 517 538.00 
Piens, kefīrs, krējums, sviests, siers  l 143 318.50 
Biezpiens, glazētie sieriņi  kg 67 922.50 
Jogurts  kg 107 202.50 
Piena produktu deserti  kg 101 860.00 
Siers  kg 97 234.50 
Zivis, zivju izstrādājumi un jūras veltes  kg 181 512.35 
Bakalejas preces un citi produkti  kg/l 2 205 822.70 
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Graudu maluma produkti un pākšaugi  kg 233 758.50 
Konservēti produkti  kg 215 984.00 
Olas, olu masa  kg 205 578.00 
Dzeramais ūdens, sulas, nektāri un sulas dzērieni  l 823 336.00 
Dažādi pārtikas produkti  kg/l 220 487.75 
Šokolāde un konfektes  kg 32 827.00 
Buljoni  kg 6688.00 
Mērces  kg/l 147 970.95 
Konditorejas izstrādājumi  kg 23 827.00 
Eļļa  l 61 325.00 
Piens ar ilgstošu uzglabāšanas termiņu  l 234 040.50 
Saldēti produkti  kg 186 651.00 
Pildītas pankūkas  kg 12 522.00 
Saldētas picas  kg 5970.00 
Pelmeņi  kg 5650.00 
Kartupeļi fri, kroketes  kg 47 835.00 
Saldēti dārzeņi  kg 23 451.50 
Saldētas ogas/augļi  kg 6180.00 
Saldējums  kg 7430.00 
Saldēti zivju izstrādājumi  kg 77 612.50 
Tīrīti un/vai apstrādāti dārzeņi un pākšaugi  kg 271 262.50 

 
 

 
Produktu uzskaitījums un tehniskās specifikācijas prasības tiks precizētas konkursa dialoga 
2.posmā. 
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Vispārējās kvalitātes un transportēšanas prasības  
visiem pārtikas produktiem 

 
Vispārējās kvalitātes prasības visiem pārtikas produktiem: 
Pārtikas produktiem jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.  
Pārtikas produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir 
nemainīgi visā realizācijas termiņa laikā.  
 
Normatīvie akti, kas regulē pārtikas produktu kvalitātes prasības: 

1. Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 597 "Noteikumi par svaigu 
augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasībām un 
kārtība, kādā novērtē svaigu augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem" 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. 
decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un 
atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un 
(EK) Nr. 1234/2007; 

3. Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka 
sīki izstrādātus noteikumus padomes regulas (EK) Nr.1234/2007 piemērošanai 
attiecībā uz augļu un dārzeņu, un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari1;  

4. Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1169/2011, “Par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem” par pārtikas produktu marķēšanu un kvalitātes 
rādītājiem; 

5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.853/2004 (2004. gada 29.aprīlis), 
ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku; 

6. Eiropas Komisijas (EK) regula Nr.543/2008 (2008.gada 16.jūnija) „Par kārtību, kādā 
piemērojama Padomes regula (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas 
tirdzniecības standartiem”2; 

7. Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 461 (2014.gada 12.augusts) “Prasības 
pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles 
kārtība”; 

8. Citi spēkā esošo normatīvie akti, kas regulē pārtikas produktu kvalitātes prasības un 
to apriti. 
  

Vispārējie transportēšanas nosacījumi visiem pārtikas produktiem: 
1. Transportēšanas - piegādes laikā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. 

gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 „Par pārtikas produktu higiēnu” prasības. 
2. Transportēšanas laikā produkti jāpasargā no piesārņojuma un jānodrošina 

pārvadāšanai nepieciešamā temperatūra. Transportlīdzeklim, tarai, iepakojumam, 

 
1 ES Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 ( 2007. gada 22. oktobris ), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu 
kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO 
regula”) nav spēkā un ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 ( 2013. 
gada 17. decembris ), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007. 
2 Ibid. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&qid=1446624923541&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&qid=1446624923541&from=EN
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konteineram, kuros pārvietos pārtikas produktus, jābūt tīriem, atbilstoši noteiktajām 
pārtikas higiēnas prasībām.  

3. Transportlīdzekļiem, ar ko tiks veikta produktu piegāde no pārtikas produktu 
izcelsmes (audzēšanas/ražošans) vietas  līdz piegādes vietai, jāatbilst vismaz 
EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2007 ( 2007. gada 20. jūnijs) “par tipa 
apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6)” un 
par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 
1.tabulā noteiktajām  “Euro 5” emisijas robežvērtībām, kā arī jāatbilst Ministru 
kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko 
transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” 
11.pielikuma 41.sadaļā noteiktajām “EURO V” emisiju robežvērtībām. 

 
 
Marķēšanas noteikumi: 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par 
pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 595 (2015. gada 20. oktobris) “Prasības informācijas 
sniegšanai par nefasētu pārtiku”. 
Ministru kabineta noteikumi Nr.115 (2015.gada 3.marts) “Prasības fasētas pārtikas 
marķējumam”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
Prasību apkopojums ilgtermiņa pārtikas produktu  

uzglabāšanai un  piegādei 
 

 
Galvenās 
pārtikas 

produktu grupas 
Pārtikas produktu grupas un apakšgrupas nosaukums  

1.grupa Svaigi sasaldēta gaļa 

Svaigi sasaldēta cūkgaļa  
Svaigi sasaldēta liellopa un jaunlopa gaļa 
Svaigi sasaldēta putnu gaļa 

2.grupa Gaļas konservi 

3.grupa Svaigi saldētas zivis,  zivju konservi 

4.grupa Bakalejas preces un citi produkti 

Graudu maluma produkti un pākšaugi 
Konservēti produkti 
Dzeramais ūdens 
Dažādi pārtikas produkti 
Šokolāde un konfektes 
Buljoni 
Eļļa 
Piens ar ilgstošu uzglabāšanas termiņu 

 
Produktu uzskaitījums un apjomi tiks precizēti konkursa dialoga 2.posmā. 
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Vispārējās kvalitātes un transportēšanas prasības  
visiem pārtikas produktiem 

 
Vispārējās kvalitātes prasības visiem pārtikas produktiem: 
Pārtikas produktiem jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.  
Pārtikas produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir 
nemainīgi visā realizācijas termiņa laikā.  
 
Normatīvie akti, kas regulē pārtikas produktu kvalitātes prasības: 

1. Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 597 "Noteikumi par svaigu 
augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasībām un 
kārtība, kādā novērtē svaigu augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem" 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. 
decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un 
atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un 
(EK) Nr. 1234/2007; 

3. Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka 
sīki izstrādātus noteikumus padomes regulas (EK) Nr.1234/2007 piemērošanai 
attiecībā uz augļu un dārzeņu, un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari1;  

4. Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1169/2011, “Par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem” par pārtikas produktu marķēšanu un kvalitātes 
rādītājiem; 

5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.853/2004 (2004. gada 29.aprīlis), 
ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku; 

6. Eiropas Komisijas (EK) regula Nr.543/2008 (2008.gada 16.jūnija) „Par kārtību, kādā 
piemērojama Padomes regula (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas 
tirdzniecības standartiem”2; 

7. Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 461 (2014.gada 12.augusts) “Prasības 
pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles 
kārtība”; 

8. Citi spēkā esošo normatīvie akti, kas regulē pārtikas produktu kvalitātes prasības un 
to apriti. 
  

Vispārējie transportēšanas nosacījumi visiem pārtikas produktiem: 
1. Transportēšanas - piegādes laikā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. 

gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 „Par pārtikas produktu higiēnu” prasības. 
2. Transportēšanas laikā produkti jāpasargā no piesārņojuma un jānodrošina 

pārvadāšanai nepieciešamā temperatūra. Transportlīdzeklim, tarai, iepakojumam, 
konteineram, kuros pārvietos pārtikas produktus, jābūt tīriem, atbilstoši noteiktajām 
pārtikas higiēnas prasībām.  

3. Transportlīdzekļiem, ar ko tiks veikta produktu piegāde no pārtikas produktu 
izcelsmes (audzēšanas/ražošans) vietas  līdz piegādes vietai, jāatbilst vismaz 

 
1 ES Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 ( 2007. gada 22. oktobris ), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu 
kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO 
regula”) nav spēkā un ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 ( 2013. 
gada 17. decembris ), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007. 
2 Ibid. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&qid=1446624923541&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&qid=1446624923541&from=EN
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EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2007 ( 2007. gada 20. jūnijs) “par tipa 
apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6)” un 
par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 
1.tabulā noteiktajām  “Euro 5” emisijas robežvērtībām, kā arī jāatbilst Ministru 
kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko 
transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” 
11.pielikuma 41.sadaļā noteiktajām “EURO V” emisiju robežvērtībām. 

 
 
Marķēšanas noteikumi: 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par 
pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 595 (2015. gada 20. Oktobris) “Prasības informācijas 
sniegšanai par nefasētu pārtiku”. 
Ministru kabineta noteikumi Nr.115 (2015.gada 3.marts) “Prasības fasētas pārtikas 
marķējumam”. 
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