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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
“Saldumu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”, identifikācijas Nr. MND 2017/54,
(turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)
9. pantu.
1.2. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.
Reģistrācijas numurs: 90000012827.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV – 2167, Latvija.
Pircēja profila adrese: www.marupe.lv
1.3. Kontaktpersona
Kontaktpersona: Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Iveta
Strūģe.
Tālruņa numurs: +371 67149860, +371 26563610.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adrese: iveta.struge@marupe.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. Pretendents
1.4.1. Var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.
1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to
kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv
piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta
persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri
paraksta pieteikumu.
1.4.3. Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.5. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa
1.5.1. Pretendents Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt
apakšuzņēmējus.
1.5.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura
sniedz pakalpojumus Līguma izpildei;
1.5.3. Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu.
1.5.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un
apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)
62. pantu.
1.5.5. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi,
pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots
iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to
pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam
par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par
apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā.
1.6. Iepirkuma noteikumu saņemšana
1.6.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot
elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profila adresē www.marupe.lv sadaļā “Publiskie
iepirkumi”.
1.6.2. Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi
Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks
publicētas minētajā pircēja profila adresē pie Iepirkuma noteikumiem.
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1.7. Papildu informācijas sniegšana
1.7.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā
veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta
adresi: iveta.struge@marupe.lv.
1.7.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā
4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pircēja profila adresē
www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.
1.7.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
1.8. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu
iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt,
nesabojājot iesaiņojumu.
1.8.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis
Iepirkumam “Saldumu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”,
identifikācijas numurs MND 2017/54
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei
1.8.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma
oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt
norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un
kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
1.8.4. Piedāvājuma dokumentiem:
1.8.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam
dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.8.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.8.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu.
Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma
vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām
parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā,
lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
1.8.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.8.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
1.8.5.1. titullapa ar norādi – Iepirkumam “Saldumu piegāde Mārupes novada
pašvaldības iestādēm”, identifikācijas Nr. MND 2017/54 un pretendenta
nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;
1.8.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos
sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma
satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;
1.8.5.3. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu.
1.8.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā
jāsedz pretendentam.
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1.9. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
1.9.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz
2017. gada 21. novembrim plkst. 11.00, adrese: 2. stāvs, kabinets 2-12, Mārupes novada
Domē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV – 2167, Latvija.
1.9.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto
adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu
1.9.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir saldumu (turpmāk – Prece) piegāde Mārupes novada
pašvaldības iestādēm saskaņā ar Iepirkuma noteikumu tehniskajā specifikācijā (2. pielikums)
(turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 15800000-6 – Dažādi pārtikas produkti.
2.1.3. Iepirkuma plānotais apjoms: līdz 31 000,00 EUR bez PVN.
2.1.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu.
2.2. Līguma izpildes noteikumi
2.2.1. Preces piegādes termiņš Pasūtītāja norādītajā adresē: 5 (piecu) darbdienu laikā no
Pircēja pasūtījuma (e-pasta sūtījumā un telefoniski informējot par e-pasta nosūtīšanu)
veikšanas dienas.
2.2.2. Pircējs pasūta Preci pēc nepieciešamības atsevišķās partijās.
2.2.3. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties un pasūtīt jebkuru Preci, kas norādīta Tehniskajā
specifikācijā.
2.2.4. Pasūtījuma, kura summa pārsniedz 70,00 EUR (septiņdesmit euro), neieskaitot PVN,
piegāde ir bez maksas. Gadījumā, ja Pircēja izdarītā pasūtījuma summa bez PVN ir mazāka
attiecīgi par 70,00 EUR (septiņdesmit euro), Pircējs par piegādi maksā 5,00 EUR (pieci euro),
neieskaitot PVN, un Preces piegādes maksa tiek iekļauta Preču pavadzīmē – rēķinā.
2.2.5. Preces garantijas termiņš – vismaz 3 (trīs) mēneši no Preču pavadzīmes – rēķina
abpusējas parakstīšanas dienas.
2.2.6. Preces cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma un piegādes izmaksas, kā arī visi
valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas
saistītas ar Preci un tās piegādi.
2.2.7. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir attiecināms uz laika periodu
līdz līgumslēdzēju saistību pilnīgai izpildei.
2.2.8. Puses var izskatīt iespēju mainīt preču cenu Līguma darbības laikā, bet ne biežāk kā
1 (vienu) reizi 6 (sešu) mēnešu periodā. Paaugstinot Precei cenu, tā nedrīkst pārsniegt
10% (desmit procentus) no Tehniskajā specifikācijā norādītās Preces cenas. Par Preces cenas
paaugstināšanu Pārdevējs nosūta Pircējam attiecīgu paziņojumu 2 (divas) nedēļas pirms
plānotās cenu paaugstināšanas, norādot iemeslus Preces cenas paaugstināšanai.
2.2.9. Līguma darbības termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas vai līdz Līguma kopējās summas (31 000,00 EUR bez PVN) apguvei.
Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, bet nepārsniedzot kopējo
Līguma summu.
2.2.10. Preces iegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība par
Preces iegādi noteikta Iepirkuma līguma projektā (5. pielikums), kas ir Iepirkuma noteikumu
neatņemama sastāvdaļa.
2.3. Līguma izpildes vieta
Mārupes novada administratīvā teritorija.
3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pieteikums
Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (1. pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim
ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (turpmāk – Pieteikums). Pretendenta
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amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai
personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk –
LV) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības
līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas
iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
3.2. Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta
nosacījumi
3.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz
katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL
9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi.
3.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz
katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL
9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu.
3.2.3. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma
komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu PIL 25. panta pirmās un otrās daļas
izpratnē vai nav ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam ir iespējams novērst šo
situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.
3.3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents
pierāda Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot
piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Līguma izpildē).
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.3.1. Pretendents normatīvajos aktos 3.3.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra
reģistrā
ārvalstīs.
Fiziskām
mājaslapā
(skat.
personām jābūt reģistrētām LV
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv),
Valsts ieņēmumu dienestā, kā
ja pretendents nav iesniedzis komersanta
nodokļu
maksātājiem,
vai
reģistrācijas apliecības kopiju.
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.3.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad
personu grupa iesniedz visu personu
grupas dalībnieku parakstītu dokumenta
(saistību raksta, protokola, vienošanās,
citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka
piegādātāju
apvienības
dalībnieki
uzņemsies solidāru atbildību Līguma
izpildē.
3.3.1.3. Fiziskām personām – LV Valsts
ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
reģistrācijas
apliecības
apliecināta
kopija.
3.3.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV
Komercreģistrā iesniedz komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu
reģistrācijas apliecības kopiju.
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Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.3.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) 3.3.2.1. Pretendenta pieredzes apliecinājums
gadu laikā līdz piedāvājuma
(4. pielikums).
iesniegšanas dienai Iepirkumā ir 3.3.2.2. Pieredzes
apliecinājumā
norādīto
pieredze
saldumu
piegādē.
pasūtītāju atsauksmes.
Pretendents ir sekmīgi īstenojis
vismaz 3 (trīs) līgumus, kuru
kopējā summa ir vismaz 30 000,00
EUR bez PVN.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad
pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai
prasībai attiecīgi īsākā laikā.
3.4. Tehniskais – finanšu piedāvājums
3.4.1. Pretendenta piedāvātais Preces piegādes termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma
noteikumu 2.2.1. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā.
3.4.2. Pretendenta piedāvātais Preces garantijas termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma
noteikumu 2.2.5. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā.
3.4.3. Pretendents izmaksu pozīcijās nedrīkst norādīt “0” EUR izmaksas.
3.4.4. Pretendents piedāvātās cenas norāda Finanšu piedāvājuma veidlapā (3. pielikums) un
Pieteikumā.
3.4.5. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), norādot un
aprēķinot piedāvātās cenas ar precizitāti divas zīmes aiz komata, un tajās jābūt ietvertiem
visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenās jābūt ietvertām
arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksām,
kas saistītas ar Preces piegādi.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Saskaņā ar PIL 51. panta ceturto daļu ir Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar
viszemāko cenu EUR bez PVN, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem
nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma
komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma
summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot
piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
4.2.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles
kritēriju un pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām.
4.2.3. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL
51. panta septīto daļu.
4.2.4. Ja piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir
vienāds un Pasūtītājs nekonstatē PIL 51. panta septītajā daļā noteikto, Pasūtītājs izvēlēsies to
pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu pozīcijā “Laima šokolādes konfekšu izlase
900g/ZSV2017”.
4.2.5. Iepirkuma komisija piedāvājuma ar zemāko cenu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos
posmos:
4.2.5.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.5.2. pretendenta atlase;
4.2.5.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.5.4. piedāvājuma vērtēšana.
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4.2.6. Pretendentu un tā piedāvājumu vērtē, ja tas nav noraidīts iepriekšējā vērtēšanas posmā.
Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, Iepirkuma komisija vērtē nākamo piedāvājumu ar
zemāko cenu EUR bez PVN.
4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu
1.8. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 3. nodaļā noteiktie
dokumenti.
4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma
komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
4.4. Pretendenta atlase
4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā
pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu pretendentu atlases prasībām,
pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.5. Piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai un
3.4. punktā noteiktajam.
4.5.2. Ja tehniskais – finanšu piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai un/vai
3.4. punktā noteiktajam, pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.6. Piedāvājuma vērtēšana
4.6.1. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par piedāvājuma nepamatotu lētumu, tā rīkojas
saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts
nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
4.7. Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto
attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju
4.7.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī
uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi:
4.7.1.1. PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi;
4.7.1.2. PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
4.7.1.3. PIL 9. panta astotās daļas 3. punktā minētie nosacījumi.
4.7.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī
uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL
9. panta astotās daļas 2. punktā minētie apstākļi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, tā rīkojas atbilstoši PIL 9. panta desmitās daļas 1. un 2. punktam.
4.7.3. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija
pārbauda PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz
katru piegādātāju apvienības biedru.
4.7.4. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs
pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija pieprasa,
lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie
gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par
10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
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pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no
dalības Iepirkumā.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana
5.1.1. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma
noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura kvalifikācija ir atbilstoša
Iepirkuma noteikumiem.
5.1.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.1.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darbdienu
laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšanas dienas.
5.2. Līguma slēgšana
5.2.1. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas Līguma
slēgšanas tiesības. Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz
elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā
termiņā pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.
5.2.2. Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt
lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu
prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.
5.2.3. Atbilstoši PIL 9. panta astoņpadsmitajai daļai Līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs),
teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma
sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir
vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos.
6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
3. pielikums – Tehniskais-finanšu piedāvājums.
4. pielikums – Pretendenta apliecinājums par pieredzi (veidlapa).
5. pielikums – Līguma projekts.
Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis
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1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/54, noteikumiem

PIETEIKUMS*
Iepirkums: “Saldumu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”, identifikācijas
Nr. MND 2017/54, (turpmāk – Iepirkums).
(pretendenta nosaukums un adrese)
Kam: Mārupes novada Domei
No:
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV – 2167
Latvija
1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam
Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam piegādāt saldumus (turpmāk – Prece)
Mārupes novada pašvaldības iestādēm.
Daļa
s
Nr.p
.k.

1.

Piedāvātā cena, kopā EUR bez PVN

Preces nosaukums

Saldumu piegāde Mārupes novada
pašvaldības iestādēm

2. Mūsu uzņēmums atbilst _____________ (norādīt “mazā” vai “vidējā”) uzņēmuma
statusam. (Skatīt IUB skaidrojumu
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf)
3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
3.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
___________________;
3.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________.
4. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
4.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(vārds uzvārds, personas kods) _____________.
4.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________.
4.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu
kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp.
5. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti
no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
5.1. apakšuzņēmējs
(nosaukums,
reģ.
Nr.
juridiskā
adrese):
______________________________________________________;
5.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.
6.

Mēs apliecinām, ka:
6.1. Piegādāsim Preci Pasūtītājam ___ (____________) darbdienu laikā no pircēja
pasūtījuma (e-pasta sūtījumā un telefoniski informējot par e-pasta nosūtīšanu)
veikšanas dienas;
6.2. Preces garantijas termiņš – ____ (________) mēneši no Preču pavadzīmes-rēķina
abpusējas parakstīšanas dienas;
6.3. Ja pircējs iegādājas Preci, kas nav norādīta tehniskā-finanšu piedāvājumā, Precei
piemērosim 10% (desmit procenti) atlaidi no mazumtirdzniecībā esošās cenas.
6.4. Ja Līguma darbības laikā tehniskajā specifikācijā minētajām Precēm rīkosim akciju
vai piedāvāsim tās ar atlaidi, mēs piegādāsim pircējam Preci ar atlaidi;
6.5. Neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
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6.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos un
Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
7. Mēs apņemamies:
7.1. ievērot Iepirkuma noteikumus;
7.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai
par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par
uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;
7.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 5. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu;
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
Telefons, fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2017. gada __.___________.
* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām
komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
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ir

uzskatāma

par

2. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/54, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.

Tilpums,
Mērvienība
L/gb./kg.

Preces nosaukums

Konfekšu kārbas
1

PROZIT 180g Liķiera konf.*

180g

2

ASORTI šok.k.Laima 470g /Tumš.Rozes/*

470g

3

Rīgas Melnā Balzama konfekšu izlase 420g *

420g

4

Tumš.šok.k.ar Rīgas m.b.krēmu 420g*

420g

5

Piena šok.k.ar Rīgas m.b.liķ.krē.410g~

410g

6

Gourmet Riekstu konf. izlase 230g

230g

7

Gourmet Putotu kr. trifeļu izlase 210g~

210g

8

Gourmet Izsmalc. konf. izlase 230g

230g

9

Asorti Tumšās šokolādes konf. Laima 360g/Balta

360g

10

Asorti Piena šokolādes konf. Laima 360g/Balta

360g

11

Asorti Rūgtās šokolādes konf. Laima 360g/Balta

360g

12

Asorti Tumšās šokolādes konf. Laima 360g/Rīga

360g

13

Asorti Tumšās šokolādes konf. Laima 360g/Latvija

360g

14

Asorti Piena šokolādes konf. Laima 215g/Rīga

215g

15

Asorti Tumšās šokolādes konf. Laima 215g/Rīga

215g

16

Asorti Tumšās šokolādes konf. Laima 215g/Balta*

215g

17

Asorti Piena šokolādes konf. Laima 215g/Balta*

215g

18

Šok. konf. asorti LAIMA 95g/12gab.*

95g

19

Asorti šok. konf. LAIMA 190g /Puķu grozs/

190g

20

Asorti šok. konf. LAIMA 190g /grāmatas/

190g

21
22
23

Desertu izlase tumš. šok. konf. 100g
Desertu izlase tumš.šok.konf.100g/Rīga
Ogu izlase tumš. šok. konf. 105g

100g
100g
105g

24

Ogu izlase tumš. šok. konf. 210g/Latvija

210g

25

Konf.ar Rīgas Melno upeņu balzamu 135g*

135g

26

Konfektes ar Rīgas Melno balzamu 135g

135g

27

SERENĀDE 235g konf.kārba*

235g

28

VĀVERĪTE 225g konf.kārb.~

225g

29

Šokolādes konfektes LAIMAS PULKSTENIS 180g

180g

30

Šokolādes konf.izlase Vecrīga 500g

500g

31

SERENĀDE 450g konf.bundža

450g

32

Marmel.šķ.glazūrā Laima 190g kārb.

190g

33

Dzērveņu šķēlītes glazūrā 190g konfektes

190g

34

Rīgas maisījums 300g karam.izlase/bundža*

300g

35
36

Piena lāse 300g karameles/bundža*
MAESTRO šok. konfektes ar karamelizētām vafelēm 205g~
Šokolādes tāfelītes

300g
205g
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37

Laima Rūgtā šok.ar veselām mand.220g*9

220g

38

Laima Tumšā šok.ar ves.grauzd. lazdu riekst.220g*9

220g

39

Lukss šokolāde 220g*11

220g

40

Serenāde tumš.š.aprik.un lazd.riekst.220g*11

220g

41

Serenāde tumš.š.aprik.un lazd.riekst.220g*11/Latvija

220g

42

Vāverīte Piena šokolāde 220g*9!~

220g

43

Lācītis Ķepainītis Piena šokol. 220g*9

220g

44

Krējuma 220g*11 šok.

220g

45

Piena riekstu 220g*11 šok.

220g

46

Rigonda 220g*11 šok.

220g

47
48
49

LAIMA Rūgtā šokolāde 100g*20/Balta ~
Laima Rūgtā šokolāde 90% 100g*17
Laima Rūgtā šokolāde 70% 100g*17

100g
100g
100g

50

Tumšā šok. ar kafijas kraukšķiem 100g*17

100g

51

Tumšā š.ar ķiršiem un dr.mand.100g*17

100g

52

Lukss šokolāde 150g*14*

150g

53

Porainā Tumšā šok. Laima/52% 90g*14

90g

54

PORAINĀ Rūgtā šok.Laima 90g*14 ~

90g

55

Porainā Rūgtā šok. Laima/70% 90g*14

90g

56

Porainā pien.un bal.šok.90g*15

90g

57

Piena šok.ar mini zefīriem 90g*15

90g

58

Piena šok.ar citronu kraukšķ.90g*18

90g

59

Piena šok. ar avenēm un kokosriekst.90g*18

90g

60

Piena šok. ar sālītiem zemesriekst.90g*18

90g

61

Piena šok.ar drup.lazdu riekst. 90g*18~

90g

62

Piena šok.ar sāļo karameli 90g*18~

90g

63

Piena šok.ar sprakšķ.zemeni 90g*18*

90g

64

Vāverīte piena š. ves.un drup. zemesriekst. 90g*18

90g

65

Serenāde tumš.š. ābolu žel.g.un lazd. riekst. 90g*18

90g

66

Laima Piena šok. ar Selga cep.gab. 100g*18~

100g

67

SERENĀDE tumš.šok. ar aprik. un lazd. riekst. 100g *15*

100g

68

VĀVERĪTE piena šokolāde 100g*12*

100g

69

LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS piena šok.100g*12*

100g

70

SARKANĀ MAGONE tumšā šok. ar karam. un vaf. 100g*15

100g

71
72

LUKSS /roze/ 100g*15 šok.*
Lukss /roze/ 100g*19 šok.

100g
100g

73

PIENA riekstu 100g*15 šok.*

100g

74

Piena riekstu 100g*19 šok.

100g

75

KRĒJUMA 100g*15 šok.*

100g

76

Krējuma 100g*19 šok.

100g

77

RIGONDA 100g*15 šok.*

100g

78

Rigonda 100g*19 šok.

100g

79

LAIMA Tumšā/Rīga/100g*15 šok.

100g

80

Lukss/Latvija/100g*19 šok.

100g

81

LAIMA Piena /Rīga/ 100g*15 šok.~

100g

82

LUKSS /Rīga/ 20g*5 / suvenīrkastē

100g

83

LUKSS /Rīga/ 20g*5 / suvenīrkastē/Jauns/*

100g
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84

Lukss /Latvija/ 20g*5 / suvenīrkastē

100g

85

EKSTRA 100g*15 piena šok.

100g

86

EKSTRA ar lazdu r.100g*15 piena šok.

100g

87

EKSTRA 100g*15 tumšā šok.*

100g

88

LUKSS /roze/ 50g*15 šok.

50g

89

KRĒJUMA 50g*15 šok.~

50g

90

LAIMA ar Rīgas m.b.krēma pild.44g*30

44g

91

LAIMA ar Rīgas m.b.liķ.kr.pil.44g*30

44g

92

LUKSS /roze/ 20g*40 šok.

20g

93

LUKSS šok./Rīga/ 20g*40gb.

20g

Impulsa produkti
94

SERENĀDE batoniņš 40g*28*

40g

95

Serenāde batoniņš XL 75g*22

75g

96

VĀVERĪTE batoniņš 40g*28*

40g

97

SARKANĀ MAGONE batoniņš 40g*28*

40g

98

MIKS lielkonfekte 40g*28gb.*

40g

99

Miks batoniņš XL 75g*22

75g

100

Saldā rulete 36g*16 batoniņš~

36g

101

Marcipāna konfekte 40g*16*

40g

102

Marcipāna konfekte ar dzērvenēm 40g*16

40g

103

Konf.ar Rīgas Melno upeņu balzamu 35g*15

35g

104

Konfektes ar Rīgas Melno balzamu 35g*15

35g

105

Get Up graudaugu batoniņš ar ķiršiem 40g*18

40g

106

Get Up graudaugu batoniņš ar aprikozēm 40g*18

40g

Šokolādes konfektes (fasētas)
107

SERENĀDE 160g konf. maisiņš/18gab.*

160g

108

VĀVERĪTE 160g konf. maisiņš/18gab.*

160g

109

SARKANĀ MAGONE 160g konf. maisiņš/18gab.*

160g

110

LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS 160g konf. maisiņš/18gab.*

160g

111

TRIFELES 160g konf. maisiņš/18gab.

160g

112

RUDZUPUĶE 160g konf. maisiņš/18gab.*

160g

113

VĒTRASPUTNS 160g konf. maisiņš/18gab.*

160g

114

RĪTS 160g konf . maisiņš/18gab.

160g

115

SELGA 160g konf. maisiņš/18gab.

160g

116

VĒSMA 160g konf. maisiņš/18gab.

160g

117

KAZINO 160g konf. maisiņš/18gab.

160g

118

ŠERBETS zemesriekstu 200g*

200g

119

Šerberts zemesriekstu 350g

350g

Šokolādes konfektes (sver.)
120

SERENĀDE 2kg konf.*

1kg

121

VĀVERĪTE 2kg konf.*

1kg

122

SARKANĀ MAGONE 2kg konf.*

1kg

123

LĀCĪTIS Ķepainītis 2kg konf.*

1kg

124

TRIFELES 2kg konf.

1kg

125

Tumš.šok.konf. ar Rīgas m.b.krēmu 2kg

1kg

126

Piena šok.k.ar Rīgas m.b.liķ.kre.2kg

1kg
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127

Rīgas Melnā Balzama konf. ar upeņu garšu 2kg

1kg

128

Mon Ami tumšās šok.konf. ar jogurta-zemeņu krēmu 2kg~

1kg

129

Gourmet Zemesriekstu trifeles 2kg~

1kg

130

Rīga 2kg šokolādes konfektes~

1kg

131

RUDZUPUĶE 2kg konf.*

1kg

132

VĒTRASPUTNS 2kg konf.*

1kg

133

RĪTS 2kg konf.paka

1kg

134

DIANA 2kg konf.

1kg

135

Diana 1kg konfektes

1kg

136

FRUJI ar upeņu g.2kg konf.

1kg

137

VINNIJS 2kg konf.

1kg

138

MASKA 2kg konf.paka

1kg

139

SELGA 2kg šokolādes konfektes*

1kg

140

Saldā rulete 1kg konfektes*

1kg

141

VĒSMA konfektes 2kg

1kg

142

ROKS 2kg konf.

1kg

143

ROKENROL konf. 2kg

1kg

144

KAZINO 2kg konf.

1kg

145

ŠERBETS zemesriekstu 2,5 kg

1kg

146

ROKS 10kg /neietītais/ konf.

1kg

Zefīrs (fasēts)
147

MAIGUMS vaniļas zefīrs 280g kārba

280g

148

MINI MAIGUMS vaniļas 185g zef.*

185g

149

MAIGUMS ar Vaniļas g.200g zef.šok.*

200g

150

Maigums banānu zefīrs šokolādē 200g

200g

151

Maigums Piparmētru zefīrs šokolādē 200g

200g

152

Maigums Kokosriekstu zefīrs šokolādē 200g

200g

153

MAIGUMS zef. šok.ar vaniļas garšu 45g~

45g

154

MAIGUMS zef.šok.ar vaniļas g.185g/Mini/Dāvana*

185g

155

Maigums zef.ar Rīgas M.Balz.Upeņu p.185g/Dāvana*

185g

156

Maigums Piparmētru zefīrs šok.185g/Mini/Dāvana

185g

157

KRĒJUMA zef.200g*

200g

158

VANIĻAS zefīrs 200g*

200g

159

Melleņu zefīrs 200g*

200g

160

Aveņu zefīrs 200g

200g

161

Dzērveņu zefīrs 200g*

200g

162

Banānu-zemeņu zefīrs 200g

200g

Zefīrs (sver.)
163

MINI MAIGUMS vaniļas 2kg zef.*

1kg

164

KRĒJUMA zefīrs 3kg /lodziņg./*

1kg

165

VANIĻAS zefīrs 3kg /lodziņg./*

1kg

Karameles (fasētas)
166

Bārbele 95g ledenes

95g

167

Piparmētru 95g ledenes

95g

168

Augļu-ogu 95g ledenes

95g

169

Laima Piena 95g karameles ar pildījumu

95g
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170

Laima īrisa konfektes 150g

150g

171

Laima piena īrisa konfektes 150g

150g

Karameles (sver.)
172

Bārbele 2,5kg ledenes

1kg

173

Piparmētru 2,5kg ledenes

1kg

174

Augļu-ogu 2,5kg ledenes

1kg

175

Laima Piena 2,5kg karameles ar pildījumu

1kg

176

Laima īrisa konfektes 2kg

1kg

177

Laima piena īrisa konfektes 2kg

1kg

Augļi šokolādē
178

Plūmes šokolādē 180g

180g

179

Plūmes ar mandeli šokolādē 180g

180g

Dražejas (fasētas)
180

Sāļā kukurūza šokolādē 105g

105g

181

Sāļā kukurūza šokolādē 90g

90g

182

Rīsu bumbas šokolādē 90g

90g

Marmelāde (fasēta)
183

VIJOLĪTE 170g konfektes*

170g

184

GUNDEGA 170g konfektes*

170g

Marmelāde (sver.)
185

VIJOLĪTE 3kg konfektes sv.

1kg

186

GUNDEGA 3kg konfektes sv.

1kg

187

Dzērveņu šķēlītes konf./marmelāde 3kg

1kg

188

CITRONU-APELS. šķēl.3kg/bez garoziņas/

1kg

Vafeles (fasētas)
189

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g*

90g

190

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g

180g

191

Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g*

90g

192

Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g

180g

193

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g

90g

194

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g

180g

195

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g

90g

196

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g

180g

197

Vaf. Selga tiramisu pildījumu 80g

80g

198

Vaf. Selga brulē pildījumu 80g

80g

199

Selga Kakao vaf.rullīši krēma pild.160g

160g

200

Selga Vafeļu rullīši kokosr.pild.160g

160g

201

Selga Sāļās vafeles ar maurloku garšu 95g

95g

202

Selga Sāļās vafeles ar tomātu un bazilika garšu 95g

95g

203

Selga Vafelītes piena šok. ar piena šok. krēma pild. 110g~

110g

204

Selga Vafelītes piena šokolādē ar lazdu riekstu pild. 110g~

110g

Vafeles (sver.)
205

Šokolādes vaf. 3kg*

1kg

206

Vafeles ar citronu garšu 3kg*

1kg

207

VANIĻAS vafeles 3kg

1kg

Vafeļu tortes
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208

Vāverīte 350g glazēta vafeļu torte

350g

209

Lācītis Ķepainītis 350g glaz. vafeļu t.

350g

210

Vafeļu torte TRIFELE 350g

350g

211

Vafeļu torte MOKA 350g*

350g

212

Vafeļu torte RETRO 350g*

350g

213

Vafeļu torte KLASIKA 350g*

350g

214

VĀVERĪTE 40g vaf. torte*

40g

215

LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS 40g glaz.vaf.t.

40g

216

MOKA 40g vafeļu torte

40g

217

VĒSMA 40g vafeļu torte

40g

Cepumi (fasēti)
218

SELGA 180g cep.*

180g

219

SELGA ar ieb.Piena g.180g*

180g

220

SELGA ar Šokolādes g.180g*

180g

221

SELGA ar Īru krēma g.180g*

180g

222

SELGA ar banānu garšu 180g

180g

223

SELGA ar kļavu sīrupa g .180g~

180g

224

Selga ar karameļu garšu 180g

180g

225

SELGA šokol.glazūrā 230g.cep.*

230g

226

SELGA 250g /mini/ cepumi

250g

227

SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g cepumi

250g

228

SELGA ar īru kr. g. 250g /Mini/cep.

250g

229

Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 190g*

190g

230

Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 190g*

190g

231

SELGA šokolādes cepumi ar apelsīnu sukādēm 110g

110g

232

SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 110g

110g

233

Selga Salty kliņģerīši ar sāli 125g

125g

234

Selga Salty cep.bumbiņas ar sāli 150g

150g

235

Selga Salty sāļie krekeri 110g

110g

236

Selga Salty dub.tom.krekeri ar sier.pild.150g

150g

237

Piparkūkas 450g

450g

238

CIRKS 300g cepumi /PL/

300g

239

ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/PL/

300g

240

SELGA Nature auzu maizcepumi 315 g

315g

241

SELGA Nature rudzu maizcepumi 315 g

315g

242

SELGA Nature maizcep.ar jūr.sāli,sēkl.315g~

315g

Cepumi (sver.)
243

SELGA cepumi 5kg*

1kg

244

SELGA ar ieb.Piena g. 5kg cep.

1kg

245

SELGA ar Šokolādes g.cep.5kg

1kg

246

SELGA ar Īru krēma g.cep. 5kg

1kg

247

SELGA šokol.glazūrā 4kg cep.

1kg

248

Piparkūkas 3,5kg

1kg

249

CIRKS 2,5kg cepumi /PL/

1kg

250

ĢIMENEI ar ieb.piena g.2,5kg/PL/

1kg

Sulu konfektes
251

Sulu konf. 95g avene, apels., ābols/Drako
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95g

252

Sulu konf. 95g ābols,zemene,banāns/Drako

95g

253

Sulu konf. maisījums 180g/Drako

180g

Ekskluzīvie produkti
254

Šok. Konf. izlase ar pild./Balzāms 185g

185g

255
256

410g
185g

258

Šok. Konf. izlase ar pild./Balzāms 410g
Laima Excl. šok. konfekšu izlase Rīga 185g / metāla
Laima Excl.Baltā š.ar grauzd.mand.&kokosriek.skaid.
93g*10
Laima Excl. Piena šok. ar zemeņu pild.&kraukšķiem 93g*10

259

Laima Excl. Tumšā šok. ar karameli&kafijas kraukšķ.93g*10

93g

257

93g
93g

Kakao izstrādājumi
260

VĀVERĪTE lazd.riekst.krēms 300g/12gab.~

300g

KALEV
261

Kalev šokolādes medaļa 15g

15g

262

Kalev baltā šok.ar mell.un kr.rīs.95g*13

95g

263

Kalev baltā šok.ar zem.un cep.gab.100g*13

100g

264

Kalev baltā šok.ar mell.un kr.rīs.200g*9

200g

265

Kalev marmel.konf. ar ķiršu garšu 2kg

266

Draakon zemeņu 110g

110g

267

Draakon vaniļas 110g

110g

268

Draakon ābolu 110g

110g

269

Draakon ķiršu 110g

110g

270

Draakon augļu 110g

110g

271

Draakon konf. izlase 420g

420g

272

Draakon sver.konf. 2kg

1kg

1kg

Ziemassvētku piedāvājums
273

PROZIT 180g liķiera konf./ZSV2017

180g

274

Laima šokolādes konfekšu izlase 900g/ZSV2017

900g

275

Laima šokolādes konf. komplekts 450g/ZSV2017

450g

276

Asorti tumšās šok.konf.Laima 360g/ZSV2017

360g

277

Asorti Piena šok. konf. Laima 215g/ZSV2017

215g

278

Asorti tumšās šok.k.Laima 720g/Ziemas nakts/ZSV2017

720g

279

Desertu izlase tumš.šok.konf. 100g/ZSV2017

100g

280

Laima Šok.k. ar karstvīna liķ. pild.135g/ZSV2017

135g

281

Laima Piena šok.Adventes kalendārs 75g/ZSV2017

75g

282

100g

284

LAIMA Piena š.ar pipark.100g*15/ZSV2017
LAIMA Tumšā šok.ar ābol. žel.gab.un
kan.100g*13/ZSV2017
Laima Rūgtā šok.ar dzērv.un drup.pipark. 220g*9/ZSV2017

285

Laima Piena šok. ar ves. lazdu riekstiem 220g*9/ZSV2017

220g

286

PRIEC.SVĒTKUS!Piena š.18g*5/ZSV2017

0.09g

287

PRIEC.SVĒTKUS!Piena š.18g*40/BALT/ZSV2017

0.018g

288

Ziemassvētku konf. 2kg/ZSV2017

1kg

289

Jaungada konf. 2kg/ZSV2017

1kg

290

Maigums zef.šok.ar vaniļ.g.185g/ZSV2017

185g

291

MAIGUMS zef.šok.ar vaniļas g.185g/Mini/Dāvana/ZSV2017

185g

292

Ābolu zefīrs ar kanēli 200g/ZSV2017

200g

283
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100g
220g

293

SELGA piparkūkas 230g/Mini/ZSV2017

230g

294

SELGA piparkūkas 180g/ZSV2017

180g

295

Kraukšķīgās pipark. 500g/Vīriņš un Rūdolfs /ZSV2017

500g

296

Kraukšķīgās pipark.3kg /Vīriņš un Rūdolfs/ZSV2017

297

Selga piparkūkas ar pērļu cukuru 170g/ZSV2017

170g

298

Piparkūku bumbiņas piena šokolādē 150g/ZSV2017

150g

299

Piparkūku vafeļu torte 40g/ZSV2017

40g

300

Piparkūku vafeļu torte 300g/ZSV2017

300g

301

Ziemas velte Sald.izl. 450g/ZSV2017

450g

302

Laima konf. izlase Ziemas prieki 400g/ZSV2017

400g

303

Kalev piena šok. ar kokosr.pild. 101g*13/ZSV2017

101g

304

Kalev šokolādes medaļa 15g*72/ZSV2017

15g

305

Kalev konf. Piedzīvojums ar trolli 300g/ZSV2017

300g

306

Kalev liķ. konf. ar Ziemassvētku garšv. 122g/ZSV2017

122g
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1kg

3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/54, noteikumiem

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājums ir MS EXCEL failā, kas atrodas Mārupes novada Domes mājaslapas
sadaļā “Publiskie iepirkumi” http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017
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4. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/54, noteikumiem

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
1. Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas
dienas Iepirkumā ir pieredze saldumu piegādē. Pretendents ir sekmīgi īstenojis vismaz
3 (trīs) līgumus, kuru kopējā summa ir vismaz 30 000,00 EUR bez PVN.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi
īsākā laikā.
Nr.p.k.

Preču nosaukums

Līguma izpildes periods

1.
2.
3.
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Līguma summa EUR
bez PVN

Pircēja
nosaukums,
kontaktpersona,
tālrunis

5. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/54, noteikumiem

/LĪGUMA PROJEKTS/
Līgums Nr. 13-2/________-2017
par saldumu piegādi Mārupes novada pašvaldības iestādēm
Rīgā

2017. gada ___. ___________

Mārupes novada Dome, turpmāk – Pircējs, reģ. Nr. 90000012827, tās
izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības
nolikuma pamata, no vienas puses, un
_____________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās _______________ kurš
rīkojas uz ______________ pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses, pamatojoties
uz iepirkuma “Saldumu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”, identifikācijas
Nr. MND 2017/54, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdza līgumu (turpmāk – Līgums)
par sekojošo:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pārdevējs pārdod un piegādā Pircēja iestādēm dažāda veida saldumus (turpmāk –
Preces) saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, un Pircējs pērk un samaksā par to atbilstoši
Līguma noteikumiem.
Pārdodamo Preču sortiments, daudzums un cenas ir norādītas tehniskajā specifikācijā
(turpmāk – 1. pielikums) un tās neatšķiras no Preču pavadzīmē – rēķinā norādītajām,
kas tiek pievienota katrai Preču partijai un kuru Puses uzskata par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
Pārdevējam ir tiesības mainīt Preču cenu Līguma darbības laikā, bet ne biežāk kā
1 (vienu) reizi 6 (sešu) mēnešu periodā. Paaugstinot Precei cenu, tā nedrīkst pārsniegt
10 % (desmit procentus) no 1. pielikumā norādītās Preces cenas. Par Preces cenas
paaugstināšanu Pārdevējs nosūta Pircējam attiecīgu paziņojumu 2 (divas) nedēļas pirms
plānotās cenu paaugstināšanas, norādot iemeslus Preces cenas paaugstināšanai.
Pircējs ir tiesīgs iegādāties no Pārdevēja arī citas Preces, kuras nav norādītas tehniskajā
specifikācijā. Šādai Precei piemērojama 10 % (desmit procenti) atlaide no
mazumtirdzniecībā esošās cenas.
Ja Līguma darbības laikā Pārdevējs rīko 1. pielikumā minētajām Precēm akciju vai
piedāvā tās ar atlaidi, Pārdevēja pienākums ir piegādāt Pircējam Preces ar atlaidi.
Līguma izpilde – Mārupes novada administratīvā teritorija.
2. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA
Līguma summa bez PVN ir līdz 31 000,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis eiro).
Līguma summu nedrīkst pārsniegt Līguma darbības laikā. Pircējam ir tiesības Līguma
darbības laikā neiztērēt visu Līguma summu.
Līguma summa ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes
vietai (t.sk. transporta izmaksas), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā
arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi.
Preču pavadzīmei – rēķinam jābūt izrakstītam katrai Pasūtītāja iestādei atsevišķi.
PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto PVN likmi.
Pircējam pēc Preču saņemšanas, ko apliecina Pircēja pārstāvja paraksts uz Preču
pavadzīmes – rēķina, Preču pavadzīme – rēķins jāapmaksā 30 dienu laikā no konkrētās
Preču piegādes dienas. Pircējam Preču pavadzīmes – rēķina apmaksa jāveic bezskaidras
naudas veidā ar pārskaitījumu uz Preču pavadzīmē – rēķinā norādīto Pārdevēja norēķinu
kontu. Samaksa par Precēm Pircējam ir jāveic eiro.
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3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3. PRECES PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI
Pircēja iestādes pārstāvis, nosūtot pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz Pārdevēja
e-pastu: _______________, (un telefoniski informējot par e-pasta nosūtīšanu) paziņo
par nepieciešamo Preces veidu un apjomu, Pircēja iestādes nosaukumu, piegādes vietu
un kontaktinformāciju.
Pārdevējs 1 (vienas) darbdienas laikā uz Pircēja kontaktpersonas e-pasta adresi nosūta
atbildi par Pieprasījuma saņemšanu.
Pārdevējs piegādā Preces Pircējam 5 (piecu) darbdienu laikā no Pircēja Pieprasījuma
veikšanas dienas.
Piegādes laiks – darba dienās, darba laikā – no plkst. 09:00 līdz 17:00, par konkrētu
piegādes laiku iepriekš vienojoties ar Pieprasījuma veicēju.
Pieprasījumu, kuru summa pārsniedz 70,00 EUR (septiņdesmit eiro), neieskaitot PVN,
piegāde ir bez maksas. Ja Pieprasījuma summa bez PVN ir mazāka par 70,00 EUR
(septiņdesmit eiro), Pircējs par piegādi maksā 5,00 EUR (pieci eiro), neieskaitot PVN,
un piegādes maksa tiek iekļauta Preču pavadzīmē – rēķinā.
Pircējs garantē, ka no Pircēja puses Preces pieņem un Preču pavadzīmi – rēķinu
paraksta Pircēja iestādes pilnvarota persona.

4. PRECES KVALITĀTE UN UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI
4.1. Precēm pēc savas kvalitātes jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošajām kvalitātes
prasībām.
4.2. Preču garantijas termiņš – vismaz 3 (trīs) mēneši no Preču pavadzīmes – rēķina
abpusējas parakstīšanas dienas.
4.3. Pārdevējs garantē Preču atbilstību kvalitātes prasībām, ja tiek ievēroti visi
transportēšanas un uzglabāšanas noteikumi.
4.4. Preču pieņemšana pēc tās daudzuma un kvalitātes notiek Pircēja atrašanās vietā
atbilstoši Preces pavaddokumentiem, piedaloties Pircēja un Pārdevēja pilnvarotajiem
pārstāvjiem, kuri ar savu parakstu apliecina, ka Pārdevējs nodevis, bet Pircējs pieņēmis
atbilstoša daudzuma Preces.
4.5. Atbildība par Preču glabāšanu, viss risks par Preču bojājumu, zaudējumu vai bojāeju
pāriet Pircējam no Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža.
5. ATBILDĪBA
5.1. Atbildībai par zaudējumiem, kas radušies Līguma rezultātā, piemērojami Civillikuma
noteikumi, kas attiecas uz tiešo zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, nepildot vai
nepienācīgi pildot saistības.
5.2. Par juridiskā statusa, saimnieciskās darbības rakstura, piegādes adreses, rekvizītu
izmaiņām, licenču anulēšanu vai maiņu Puses viena otru rakstiski brīdina 3 (trīs) dienu
laikā.
5.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām komercdarbības un finanšu datus, kas
Pusēm kļuvuši zināmi darījumu rezultātā, kas nebūtu zināmi bez Līguma attiecībām ar
pretējo pusi. Ja kāda no Pusēm pārkāpj šo punktu, tad vainīgā Puse apņemas atlīdzināt
pretējai Pusei radītos zaudējumus.
5.4. Ja Pārdevējs neveic Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Līguma Preču pavadzīmes – rēķina summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Preču pavadzīmes
– rēķina summas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsoda samaksu
izrakstīšanas dienas.
5.5. Ja Pircējs neveic Preču pavadzīmes – rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā,
Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Preču pavadzīmes
– rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no
Preču pavadzīmes – rēķina summas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pārdevēja rēķina
par līgumsoda samaksu saņemšanas dienas.
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6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Puses nenes atbildību par Līguma saistību nepildīšanu, ja to izsauc apstākļi, kas ir ārpus
to kontroles iespējām, ieskaitot, bet neierobežojot to ar dabas stihijām, karadarbību,
streikiem, ražošanas, tehniskām kļūmēm, kā arī kompetentu valsts un pašvaldību
institūciju pieņemtiem normatīvajiem aktiem un lēmumiem. Līgums tiek apturēts uz
kavēšanās laiku un pēc kavēšanās izbeigšanas atkal iegūst pilnu spēku.
6.2. Nepārvarama vara neatbrīvo Pircēju no samaksas par saņemto produkciju.
7. LĪGUMA DARBĪBA
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas 24 (divdesmit četrus) mēnešus
no Pušu abpusējas parakstīšanas brīža vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā,
kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
7.2. Pusēm vienojoties Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot Līguma
summu.
7.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līguma darbību, paziņojot par to otrai Pusei
30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
7.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, bez Pušu rakstiskas vienošanās, 10 (desmit)
dienas iepriekš rakstveidā paziņojot par to Pārdevējam, ja:
7.4.1. notikusi Pārdevēja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
7.4.2. pret Pārdevēju uzsākta maksātnespējas procedūra;
7.4.3. Pārdevējs neveic ar Līgumu uzņemtās saistības kvalitatīvi un savlaicīgi;
7.4.4. Pārdevējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem.
7.5. Līguma izbeigšana neatbrīvo parādnieku no saistībām atmaksāt parādus un atlīdzināt
zaudējumus.
7.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pircējs neapmaksā rēķinu
10 (desmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā termiņa.
7.7. Izbeidzot Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pircējs samaksā Pārdevējam
par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādāto Preci.
8. PAPILDUS NOTEIKUMI
8.1. Puses garantē, ka to reorganizācijas vai īpašnieka maiņas gadījumā visas saistības
saskaņā ar Līgumu pārņems to tiesību pārņēmējs.
8.2. Puses 3 (trīs) dienu laikā paziņo par kontaktpersonu, rekvizītu, norēķinu rekvizītu,
produkcijas piegādes vietas maiņu. Pretējā gadījumā vainīgā Puse atlīdzina visus
radušos zaudējumus otrai Pusei.
8.3. Visi grozījumi un papildinājumi Līgumam ir spēkā, ja tie ir izpildīti rakstiski un
abpusēji parakstīti.
8.4. Līgums ir konfidenciāls, pilnīga vai daļēja tā satura izpaušana trešajām personām drīkst
notikt tikai pēc saskaņošanas ar otru līgumslēdzēja Pusi, izņemot gadījumus, gad
informācija jāsniedz saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc attiecīgu
valsts institūcija pieprasījumaVisi strīdi un domstarpības starp Pusēm tiek risinātas
pārrunu ceļā. Nekādi strīdi vai domstarpības neatbrīvo Puses no savstarpējo saistību
izpildes, kuras uzliek Līgums.
8.5. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to, vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Pušu savstarpējās sarunās. Ja
strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma nav atrisināma Pusēm vienojoties,
tad tas tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.6. Kontaktpersonas Līguma izpildes laikā:
8.6.1. no Pircēja puses: Silvija Bartuševiča, tālrunis: +371 29526371, e-pasts:
silvija.bartusevica@marupe.lv;
8.6.2. no Pārdevēja puses: __________.

24

8.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens glabājas pie
Pārdevēja, otrs – pie Pircēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. PUŠU REKVIZĪTI
PIRCĒJS
PĀRDEVĒJS
Mārupes novada Dome
Reģistrācijas Nr. 90000012827;
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupē,
Mārupes nov., LV-2167
Banka: AS “SEB banka” Āgenskalna filiāle
Bankas kods: UNLALV2X,
Konta Nr.: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5
_________________________
I. Punculis
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