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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Iepirkums tiek veikts, ievērojot Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL), un citu 

publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.  

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2016/06. 

1.3. Ziņas par pasūtītāju: 

1.3.1. Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs); 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV – 1005,  

Faksa Nr.: +371 67222305. 

1.3.2. Komisijas kontaktpersona – Evija Puķe, tālr. +371 26443359, e-pasts: evija.puke@rpnc.lv.   

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.  
1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Rīgā, Tvaika ielā 2, 

Administrācijas korpusa 1. stāva Lietvedības daļā līdz 2016. gada 16. novembrim plkst.10:00. Pa 

pastu sūtītam piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā minētajā adresē līdz minētajam termiņam. 

Piedāvājums, kas saņemts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ 

iesniedzējam. 

1.4.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kas nodoti 

sakaru iestādē savlaicīgi, bet līdz 1.4.1. punktā norādītajam termiņam un laikam nav saņemti, 

atzīstami par nederīgiem un neatvērti atdodami Pretendentiem 

1.4.3. Piedāvājumu atvēršanas kārtība. 

1.4.3.1. Piedāvājumu atvēršana notiks pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Administrācijas 

korpusā, 1.stāva mazajā sēžu zālē, adrese: Tvaika iela 2, Rīga.  

1.4.3.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

1.4.3.3. Sanāksmes vadītājs atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Pēc katra piedāvājuma 

atvēršanas sanāksmes vadītājs nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un 

piedāvājumā norādīto Pretendenta norādīto piedāvājuma cenu (euro).  

1.4.3.4. Piedāvājumi, par kuriem ir iesniegts rakstisks atsaukums, netiek atvērti. Šādus piedāvājumus 

Pasūtītājs neatvērtā veidā nosūtīta Pretendentam uz adresi, kas norādīta uz aploksnes. 

1.4.3.5. Komisija nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolēšanu. 

1.4.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. 

1.5. Piedāvājuma nodrošinājums:  

1.5.1. Pretendentam neiesietā veidā kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums Latvijas 

Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā par kopējo summu EUR 40 000,00 

(četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi), saskaņā ar (Nolikuma 6. pielikums). Ja tiek iesniegta 

apdrošināšanas sabiedrības garantija, jāpievieno maksājuma uzdevums ar kredītiestādes darbinieka 

zīmogu un parakstu. 

1.5.2. Piedāvājuma nodrošinājuma Latvijas Republikas vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas 

veidā kopiju iekļauj piedāvājuma oriģināla eksemplārā, cauršujot to kopā ar pārējiem 

iesniedzamajiem dokumentiem. 

1.5.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

1.5.3.1. 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai jebkura 

piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis 

Pretendents un nodrošinājuma devējs;  

mailto:evija.puke@rpnc.lv
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1.5.3.2. ja Pretendenta piedāvājums, izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, — līdz 

dienai, kad izraudzītais Pretendents noslēdz iepirkuma līgumu. 

1.5.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

1.5.4.1. Pretendentam, kura piedāvājums, izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, — pēc 

Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas; 

1.5.4.2. pārējiem Pretendentiem — pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, kuru iesniedzis 

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju; 

1.5.4.3. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, pēc 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 

1.5.4.4. pēc lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

1.5.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu PIL 52. panta 

septītajā daļā minētajos gadījumos. 

1.5.6. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam 

jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam 

piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam 

piedāvājumā). 

1.5.7. Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa 

beigām Pasūtītājs var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma nodrošinājuma termiņu. 

Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, tad līdz esošā piedāvājuma 

nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām Pretendents iesniedz Pasūtītājam piedāvājuma 

nodrošinājumu par pagarināto termiņu.  

1.5.8. Ja ar Pretendenta piedāvājumu netiks iesniegts Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājuma 

nodrošinājums, tas būs pamats attiecīgā Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanai un Pretendenta 

izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā. 

 
1.6. Piedāvājuma noformējuma prasības: 

1.6.1. Piedāvājumam jāsastāv no: 

1.6.1.1. pieteikuma (1.pielikums); 

1.6.1.2. pretendenta atlases dokumentiem (Nolikuma 4.punkts)1; 

1.6.1.3. tehniskā piedāvājuma (2.pielikums); 

1.6.1.4. apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (4.pielikums); 

1.6.1.5. izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 

pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm 

                                                 
1 1) Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikuma 

4.1.2. un 4.2.2. punkta prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai 

apliecinātu, ka tas atbilst nolikuma 4.1.2. un 4.2.2. punkta noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo 

dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma 

procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

2) Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no 

tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma 5. punkta noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus 

dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs. Gadījumā, ja pretendents nespēs iesniegt 

Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, tad Pasūtītājs neslēgs ar pretendentu iepirkuma līgumu un izvēlēsies nākamo 

pretendentu, kura iesniegtie dokumenti atbilst visām iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām. 

3) Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd, kā arī DOC formātā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.  

 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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profesiju grupās.  2 

1.6.1.6. visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu par piegādātāju 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu līguma izpildē un, norādot personu, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā, ja piedāvājumu iepirkumam 

iesniedz piegādātāju apvienība; 

1.6.1.7. pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu 

kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt pretendenta intereses, ja piedāvājumu paraksta 

pretendenta pilnvarota persona; 

1.6.1.8. sadarbības partneru apliecinājuma vai vienošanās par nepieciešamo resursu 

nodošanu pretendenta rīcībā, ja konkrētā līguma izpildē pretendents plāno balstīties uz 

citu uzņēmēju iespējām. 

1.6.1.9. piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši Nolikuma 1.5.punkta nosacījumiem. 

1.6.2. Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā un 2 

(divas) kopijas slēgtā aploksnē. 

1.6.3. Aploksnei jābūt aizlīmētai. Uz aploksnes norādāma šāda informācija: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis 

piedāvājums iepirkumā (atklāts konkurss) 

„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana  

VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem”  

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/06 

Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai tas atbilstu iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumam 

pēc formas jābūt noformētam uz A4 formāta lapām, sagatavotam datorsalikumā, ar numurētām 

lapām, caurauklotam, parakstītam, pēc satura - pārskatāmam un saprotamam.   

1.6.5. Ja aploksne nav noformēta un iesniegta saskaņā ar Nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par 

tās nozaudēšanu vai pirmstermiņa atvēršanu. 

1.6.6. Par Piedāvājuma iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad piedāvājums, iesniegts Nolikuma 

1.4.1.punktā minētajā vietā un Pasūtītājs to ir reģistrējis. 

1.7. Pretendents 

Par Pretendentu iepirkumā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona vai piegādātāju apvienība, kura ir 

iesniegusi visus dokumentus iepirkuma Nolikumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

                                                 
2 Saskaņā ar PIL 48.1 pantā noteikto „Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas 

konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no 

profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 

ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas 

tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas 

publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no 

nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents kopā ar 

piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā 

piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.”. 
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2. Iepirkuma priekšmets, iepirkuma līgums, piedāvājuma izvēles kritērijs 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir: ēdināšanas pakalpojumi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

klientiem un darbiniekiem (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

Pakalpojums tiek īstenots, piegādājot gatavo ēdienu Pasūtītāja pacientiem un darbiniekiem no 

pretendenta sertificēta ēdiena sagatavošanas ceha ar Pretendenta sertificētu transportu, ēdiens 

jāpiegādā tam atbilstošos termosos, lai nodrošinātu tā temperatūru un neaizskaramību. 

2.1.1.1. Plānotā līgumcena iepirkuma līguma izpildes laikā līdz 2 160 000,00 EUR bez PVN. 

2.1.1.2. Iepirkuma līguma termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši. 

2.1.1.3. CPV kods: 55521200-0 (Ēdienu piegādes pakalpojumi). 

 
2.1.2. Iepirkuma priekšmetu nav atļauts dalīt sīkāk, kā arī nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu 

iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu 

iepirkumā (piedāvājuma varianti nav pieļaujami). 

2.1.3. Uzvarētāja pienākums ir ievērot tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) ietverto iepirkuma priekšmeta 

specifikāciju un apjomus un izpildīt līgumu nevainojamā kvalitātē, savlaicīgi un precīzi.  

2.2. Iepirkuma līguma projekts (5.pielikums), nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju 

attiecībā uz iepirkuma līguma izpildi, tajā atrunāta saistību izpildes kārtība, kā arī līdzēju savstarpējās 

tiesības un pienākumi. 

2.2.1. Iepirkuma līguma projekta noteikumi attiecināmi uz visiem Pretendentiem vienlīdzīgi. Iesniedzot 

piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, slēgs Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajam Iepirkuma 

līguma projektam. 

2.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vienam pretendentam, kurš 

atbildīs Nolikumā noteiktajām prasībām un būs iesniedzis iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, un 

būs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tas 

pretendenta piedāvājums, kas, summējot iegūtos punktus par katru no kritērijiem, ieguvis lielāko punktu 

skaitu (maksimālais punktu skaits – 100).  Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas kritēriji ir 

šādi: 

Kritērijs Maksimālais punktu skaits 100 

(1) Ēdināšanas cena vienam pacientam dienā, 

EUR bez PVN  
30 

(2) Ēdiena dažādība 20 

(3) Ēdienkartes atbilstība 15 

(4) Ēdināšanas pakalpojumam izmantoto 

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, 

bioloģiskās lauksaimniecības prasībām vai 

lauksaimniecības produktu integrētās 

audzēšanas prasībām atbilstošu produktu 

īpatsvars tehniskajā piedāvājumā 

15 

(5) Ēdināšanas cena vienam darbiniekam dienā, 

EUR bez PVN 
10 

(6) Transportlīdzekļi 10 

 

2.3.1. Punkti katra kritērija ietvaros tiek piešķirti šādi: 

 

2.3.1.1. “Pretendenta piedāvātā ēdināšanas cena vienam pacientam dienā, EUR bez PVN”. 

PUNKTI:  
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Pretendenta piedāvātā ēdināšanas cena vienam pacientam dienā, EUR bez PVN = PIEDĀVĀJUMS 

zemākais/PIEDĀVĀJUMS izvērtējamais X 30, 

kur 

PUNKTI cena – pretendentam piešķiramie punkti kritērija ietvaros; 

PIEDĀVĀJUMS zemākais – piedāvājumā ar zemāko piedāvāto cenu ēdināšanai vienam pacientam dienā; 

PIEDĀVĀJUMS izvērtējamais – izvērtējamā piedāvājumā norādītā cena ēdināšanai vienam pacientam 

dienā; 

30 – kritērija ietvaros piešķiramais punktu skaits. 

 

2.3.1.2. “Ēdiena dažādība”. 

PUNKTI: 

Iepirkuma komisija vērtē ēdienkartēs (izņemot darbinieku) norādīto informāciju: ēdiena dažādību, 

iespējami plašāku produktu klāstu ar attiecīgu kaloritāti, veselīgumu un sabalansētību, ievērojot visas 

prasības, ko nosaka normatīvie akti un tehniskā specifikācija. 

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kurš satur kvalitatīvākos ēdienus. Attiecīgi, 

izmantojot salīdzināšanas metodi (salīdzināšanas solis 5), pārējiem pretendentiem tiek piešķirts mazāks 

punktu skaits. Maksimālais punktu skaits 20. Ja iepirkuma ietvaros ir iesniegti 5 piedāvājumi vai vairāk, 

tad piedāvājumi, kuru ieņem piekto vai vēl zemāku vietu pēc šī kritērija, saņem 0 punktus.  

 

2.3.1.3. “Ēdienkartes atbilstība”. 

PUNKTI: 

Iepirkuma komisija vērtē ēdienkaršu atbilstību Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumu Nr. 172 

“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 3.pielikumā noteiktajām prasībām 

uztura normām ārstniecības iestāžu pacientiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju klientiem. 

15 punkti tiek piešķirti, ja visas ēdienkartes ir pareizi sastādītas atbilstoši noteikumiem, ievērojot 

normatīvo aktu regulējumu. 1 punkts tiek atskaitīti par katru neatbilstību.  

 

2.3.1.4. “Ēdināšanas pakalpojumam izmantoto nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, 

bioloģiskās lauksaimniecības prasībām vai lauksaimniecības produktu integrētās 

audzēšanas prasībām atbilstošu produktu īpatsvars tehniskajā piedāvājumā”.  

PUNKTI: 

Iepirkuma komisija vērtē pretendenta norādīto informāciju par produktiem, kurus pretendents izmanto 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai un kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas 

kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām.  

Maksimālais punktu skaits, t.i. 15 punkti, tiek piešķirts pretendentam, kas ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai piedāvā visvairāk produktu, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām.  

Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes principu, punktu skaitu 

aprēķinot pēc šādas formulas: 

K= Cver / Cmax x 15, kur 

K – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata; 

Cver – vērtējamā pretendenta piedāvāto BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu procentu skaits; 

Cmax – lielākais BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu procentu skaits, kuru piedāvā kāds no 

pretendentiem; 

15 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.  

 

2.3.1.5. “Ēdināšanas cena vienam darbiniekam dienā, EUR bez PVN”. 

PUNKTI: 

Pretendenta piedāvātā cena par ēdināšanu vienam darbiniekam dienā EUR bez PVN = PIEDĀVĀJUMS 

zemākais/PIEDĀVĀJUMS izvērtējamais X `10, 

kur 
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PUNKTI cena – pretendentam piešķiramie punkti kritērija ietvaros; 

PIEDĀVĀJUMS zemākais – piedāvājumā ar zemāko piedāvāto cenu par ēdināšanu vienam darbiniekam 

dienā; 

PIEDĀVĀJUMS izvērtējamais – izvērtējamā piedāvājumā norādītā cena par ēdināšanu vienam 

darbiniekam dienā; 

10 – kritērija ietvaros piešķiramais punktu skaits. 

 

2.3.1.6. “Transportlīdzekļi”. 

PUNKTI: 

Tiek vērtēta pretendenta norādītā informācija par transportlīdzekļiem, kurus pretendents izmanto 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.  

Maksimālais punktu skaits, t.i. 10 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura visi izmantotie transportlīdzekļi 

atbilst EURO 6 standartam.  

Pretendentam tiek piešķirti 5 punkti, ja visi izmantotie transportlīdzekļi atbilst minimālajām prasībām – 

vismaz EURO 5 standartiem. 

Pretendentam tiek piešķirts 1 punkts, ja visi izmantotie transportlīdzekļi atbilst minimālajām prasībām – 

vismaz EURO 4 standartiem. 

 

  

2.3.2. Ja vairāki pretendenti ir iesnieguši piedāvājumu ar vienādu punktu skaitu, tiks izvēlēts pretendents, 

kurš ieguvis lielāku punktu skaitu kritērijā “Pretendenta piedāvātā ēdināšanas cena vienam pacientam 

dienā, EUR bez PVN”, ievērojot PIL 46.panta ceturtās daļas regulējumu. 

 

3. Iepirkuma izziņošana un prasību saņemšana 

 

3.1. Iepirkumu izziņo, publicējot paziņojumu par plānoto līgumu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” mājaslapā internetā www.rpnc.lv. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājaslapā 

www.rpnc.lv sadaļā ”Iepirkumi”. Ja iespējamais Pretendents pieprasa papildu informāciju par iepirkuma 

nolikumu, Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa 

pastu) iespējamam Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju internetā mājaslapā 

www.rpnc.lv. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju interneta 

mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, 

tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis papildu informāciju. 

3.3. Pasūtītājs papildus informāciju sniedz PIL 30. panta trešajā daļā noteiktajos termiņos. 

3.4. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam 

ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

3.5. Ja ieinteresētajam pretendentam nav iespējas iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem Nolikuma 

3.2.punktā noteiktajā kārtībā vai pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā 

veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad 

rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums. 

 

4. Pretendentu kvalifikācijas prasības, tehniskās spējas un iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja iepirkuma komisija konstatēs, ka: 

4.1.1. uz pretendentu un personām, uz kuru iespējām balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecas PIL 39.¹ 

http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
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panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Pasūtītājs nepiemēro PIL 39.¹ panta pirmās daļas 

norādītos izslēgšanas nosacījumus, atbilstoši PIL 39.¹panta ceturtajā daļā norādītajiem 

apstākļiem. 

4.1.2. Pretendents neatbilst Nolikuma 4.2.punkta prasībām. 

4.2. Pretendents piedāvājumam pievieno:  

4.2.1. pieteikumu (1.pielikums).  

4.2.2. pretendenta pēdējos trijos gados veikto ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas 

sarakstu3 pēc zemāk minētās formas: 

Nr.p.k. Pasūtītājs 
Iepirkuma 

priekšmets 

Saistību 

termiņš 

(no-līdz) 

Darījuma 

saistību 

apmērs, 

EUR bez 

PVN 

Porciju 

skaits 

vienā 

ēdienreizē 

Ēdināšanas 

reizes 

dienā 

       

       

 

4.2.3. vismaz 2 (divas) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par līdzvērtīgu (iepirkuma līguma 

apjoms vismaz 2 milj. EUR bez PVN, līguma priekšmets – “ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšana ar piegādi”; līguma izpildes laikā porciju skaits vienā ēdienreizē vismaz 

550 un nodrošināta ēdināšana 3 (trīs) reizes dienā) iepirkuma priekšmeta izpildi. 

4.2.4. finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), apliecinot pretendenta 

likviditātes koeficientu [Apgrozāmie līdzekļi/Īstermiņa parādi] pēc pēdējā auditētā (ja 

saskaņā ar Gadu pārskatu likumu ir nepieciešams obligāti auditēts finanšu pārskats) 

finanšu pārskata, kas ir vienāds, vai lielāks par 1,00 (viens komats 00). Iepriekš 

prasītajam tekošās likviditātes koeficientam jābūt katram personu apvienības biedram. 

4.2.5. pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) ir reģistrēts vai atzīts kā pārtikas aprites uzņēmums Pārtikas un 

veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pasūtītājs 

informāciju par PVD uzraudzībā esošajiem uzņēmumiem iegūst PVD mājaslapas 

(www.pvd.gov.lv) sadaļā „Reģistri”. Ārvalstu reģistrā reģistrēti vai atzīti pārtikas aprites 

uzņēmumi iesniedz PVD līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izsniegtas apliecības apliecinātu 

kopiju vai pretendenta brīvā formā sagatavotu informāciju par to, kurā publiski 

pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu. 

4.2.6. Pasūtītājam adresēta kredītiestādes izziņa no pretendenta kredītiestādes par brīvo 

finanšu līdzekļu rezervēšanu paredzētā iepirkuma priekšmeta izpildei, vai par 

kredītiestādes apņemšanos nodrošināt nepieciešamos kredītresursus. Pretendentam, lai 

nodrošinātu iepirkuma priekšmeta izpildi, ņemot vērā iepirkuma priekšmeta izpildes 

finansēšanas kārtību, jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem, kas var tikt rezervēti 

iepirkuma priekšmeta izpildes nodrošināšanai vismaz 100 000,00 EUR (viens simts 

tūkstotis euro, 00 centi) apmērā, vai attiecīgi pieejamai kredītlīnijai kredītiestādē, kurai 

ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā, vai 

Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Finanšu līdzekļu rezervācijai ir jābūt spēkā visā 

                                                 
3 Lūgums norādīt informāciju par darījumiem, kas ir vērtējami kopsakarā ar Nolikuma 4.2.3pk. kvalifikāciju un 

iesniegtajām atsauksmēm. 

http://www.pvd.gov.lv/
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piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā. 

4.2.7. informāciju par iepirkuma līguma izpildē plānotajiem kvalificētajiem speciālistiem, 

izpildot prasību par: 

4.2.7.1. vismaz 1 (viens) speciālists ar augstāko profesionālo vai vidējo speciālo 

izglītību - pārtikas tehnologa specialitātē; 

4.2.7.2. vismaz 1 (viens) pavārs ar vismaz vidējo speciālo izglītību; 

4.2.7.3. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists - diētas māsas specialitātē, reģistrēts māsu 

reģistrā, kam ir pieredze ēdienkaršu sastādīšanā sociālās vai veselības aprūpes 

iestādēs pēdējo trīs gadu laikā vai uztura speciālista kvalifikācija ar bakalaura 

profesionālo grādu, vai speciālistu ar maģistra grādu Uztur zinātnē. 

Nepieciešams aizpildīt zemāk minēto formu, pievienojot norādīto speciālistu 

kvalifikācijas dokumentus.  

Nr.p.k. Speciālists 
Vārds 

/Uzvārds 
Kvalifikācija 

Pieredze 

specialitātē 

1 

Speciālists 

pārtikas 

tehnologa 

specialitātē 

   

2 Pavārs    

3 Diētas māsa    

 

4.2.8. apliecinājumu no apdrošināšanas sabiedrības, garantējot, ka gadījumā, ja pretendentam 

tiks piešķirts iepirkuma līgums, pretendentam tiks veikta civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana par sniegtajiem pakalpojumiem un saražoto/izplatīto produkciju 

gadījumos, ja pret pretendentu, saskaņā ar civiltiesisko atbildību tiek izvirzītas 

pretenzijas saistībā ar kaitējumu, kas nodarīts patērētāja dzīvībai/veselībai un/vai 

bojājumiem, kas nodarīti patērētāja mantai. Atbildības limitam, ko zaudējumu gadījumā 

apdrošināšanas kompānija izmaksās Pasūtītājam, visā līguma darbības laikā jābūt ne 

mazākam kā 150 tūkstoši euro. 

4.2.9. tehnisko piedāvājumu – pretendenta parakstītu tehniskā piedāvājuma detalizētu aprakstu 

saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām. 

4.2.10. informāciju par telpām - sertificēts ēdiena sagatavošanas cehs (norādot adresi un 

atrašanās attālumu no katras piegādes adreses saskaņā ar tehniskajā specifikācijā 

norādīto), iesniedzot dokumentus, kas pierādītu tā pieejamību, ja pretendentam tiek 

piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

4.2.11. informācija par iekārtām un aprīkojumu ēdiena sagatavošanai, lai iepirkuma komisija 

varētu pārliecināties par pietiekamu kapacitāti saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi. 

4.2.12. informāciju par 2 (divām) transporta vienībām, kas tiks izmantotas līguma izpildes laikā 

ēdiena piegādei, nodrošinot vispārējo higiēnas un ar pārtikas apriti saistīto normatīvo 

aktu prasību izpildi un ievērojot produktu grupām raksturīgo temperatūras režīmu. 

Pretendentam jāiesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtas izziņas ar 

informāciju par transportlīdzekļa izplūdes gāzu standartu, vai citu līdzvērtīgu 

dokumentu, kas apliecina tehniskās specifikācijas minimālās prasības izpildi, proti, 

transportlīdzekļa tehniskās pases kopiju vai transportlīdzekļa oficiālā dīlera izsniegtu 

izziņu.  
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Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi transportlīdzekļi nav pretendenta īpašumā, valdījumā, 

turējumā vai nomā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina šo transportlīdzekļu esamību un to 

atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām un izmantošanu līguma izpildes laikā 

(piemēram, vienošanos, nodomu protokolu).  

4.2.13. informāciju par sertificētiem termosiem ēdiena nogādāšanai, ne mazāk kā 200 (divi 

simti) termosi, apliecinot, ka tie būs pieejami, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma 

līguma noslēgšanas tiesības. Nepieciešams pievienot dokumentus, kas apliecina 

pieejamības faktu. 

4.2.14. izmantoto produktu, paškontroles un darba organizācijas apraksts, kurā ietilpst: 

-paškontroles un darba organizācijas apraksts, kurā pretendents parāda, kā notiek pienākumu sadale un kā tiek 

kontrolēta uzdevumu izpilde, kā arī ietverot informāciju par piegādātājiem, kvalitātes kontroli u.c. informāciju; 

-ēdināšanas pakalpojumam izmantoto galveno pamatproduktu saraksts, norādot procentuālo produktu 

daudzumu, kuri atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai (turpmāk - NPKS), bioloģiskās lauksaimniecības 

(turpmāk – BL) vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām, kas noteiktas Ministru 

kabineta 12.08.2014. noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, 

uzraudzības un kontroles kārtība”,  Ministru kabineta 26.05.2009. noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās 

lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” un Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumos Nr. 1056 

„Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”, 

aizpildot šādu tabulu: 

 

N
r.

p
.k

. 

Produkta, 

kurš atbilst 

NPKS vai BL 

prasībām, vai 

kultūrauga, 

kurš atbilst 

LPIA 

prasībām, 

nosaukums 

Produkta, 

kurš atbilst 

NPKS vai BL 

prasībām, vai 

kultūrauga, 

kurš atbilst 

LPIA 

prasībām, 

ražotāja 

un/vai 

piegādātāja 

nosaukums 

Produkta, 

kurš atbilst 

NPKS 

prasībām, 

sertifikāta 

numurs 

Produkta, 

kurš atbilst 

BL 

prasībām, 

operatora 

nosaukums 
 

Kultūrauga, 

kurš atbilst 

LPIA 

prasībām, 

saimniecības 

nosaukums 

un audzētāja 

numurs 

Informācija 

par 

pretendenta 

sadarbību ar 

ražotāju 

un/vai 

piegādātāju, 

norādot: 

sadarbību 

apliecinošā 

dokumenta 

datumu un 

veidu 

Informācija par 

ēdieniem, kuru 

gatavošanā 

pretendents 

izmantos 

produktus, kuri 

atbilst NPKS 

vai BL 

prasībām, vai 

kultūraugus, 

kuri atbilst 

LPIA prasībām, 

norādot 

Nolikumā 

minēto attiecīgo 

ēdienu 

ēdienkaršu un 

tehnoloģisko 

karšu numurus 

1.         

2.         

Pasūtītājs pārbaudīs Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā ievietotajā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 

produktu sarakstā http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/nacionalas_partikas_kvalitates. Informāciju par 

tabulā norādītā produkta atbilstību BL prasībām Pasūtītājs pārbaudīs Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā 

ievietotajā kontroles institūcijās reģistrēto bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sarakstā 

http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/atzto_un_reistrto_uzmumu_sarak/kontroles_institcijas_reistrti. 

Informāciju par tabulā norādītā kultūrauga atbilstību LPIA prasībām Pasūtītājs pārbaudīs lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas reģistrā http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-

aizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integretas-audzesanas-registrs.aspx. Ja piedāvājumā ir iekļauti produkti, 

kuri atbilst NPKS vai BL prasībām, vai kultūraugi, kuri atbilst LPIA prasībām, pretendents iesniedz līguma 

kopiju, kas apliecina pretendenta sadarbību ar šī produkta vai kultūrauga ražotāju un/vai piegādātāju. 

http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/nacionalas_partikas_kvalitates
http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/atzto_un_reistrto_uzmumu_sarak/kontroles_institcijas_reistrti
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integretas-audzesanas-registrs.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integretas-audzesanas-registrs.aspx
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4.2.15. finanšu piedāvājumu (3.pielikums). 

4.2.16. objekta4 apsekošanas veidni (7.pielikums). 

Par objekta apskati lūdzam sazināties ar Nolikuma 1.3.2. pk. norādīto kontaktpersonu. 

 

4.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja 

tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, pretendentam tā jāiesniedz 

3 (trīs) dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas vai uzaicinājumā norādītajā termiņā. 

 

5. Finanšu piedāvājums 

5.1. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši iepirkuma dokumentācijas 3.pielikumā 

pievienotajai formai. 

5.2. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata, iekļaujot visas ar iepirkuma 

priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. 

5.3. Piedāvātā cena netiks pārskatīta, ja iepirkuma līguma izpildes laikā izrādīsies, ka pretendents cenā nav 

iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai līguma izpildei. 

5.4. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotā persona, 

piedāvājumam pievienojot attiecīgu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu. 

 

6. Piedāvājuma izvēle 

6.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

6.2. Atbilstība Nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā trīs etapu procedūrā: 

6.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;  

6.2.2. pretendentu atbilstības un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.  

6.2.3. piedāvājumu vērtēšana, ņemot vērā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

6.3.  Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no 

turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas etapā. 

6.4.  Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu noformējuma 

pārbaudē, pretendentu atlasē un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē. 

6.5. Par konkursa uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums. 

 

7. Komisijas tiesības un pienākumi  

7.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija (turpmāk - komisija). Komisija piedāvājumu 

izvērtēšanai ir tiesīga pieaicināt ekspertu.  

7.2. Komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.  

                                                 
4 Pakalpojuma izpildes vieta ir: Tvaika iela 2, Rīga; Aptiekas iela 1, k-13, Rīga; Aptiekas iela 1, k-6, Rīga; Aptiekas iela 1, 

k-4, Rīga; Aptiekas iela 1, k-3, Rīga Laktas iela 6, Rīga; Veldres iela 1a, Rīga; Tempļa iela 9, Rīga. 
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7.3. Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi: 

7.3.1. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks 

ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota. 

7.3.2.  ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši 

nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

7.4. Piedāvājumu izvērtēšanā komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma dokumentācijā paredzētajiem 

noteikumiem, prasībām un tehniskajām specifikācijām.  

7.5. Komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas gadījumā, ja tiek konstatēts, ka 

Piedāvājums neatbilst kādai no šajā iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

7.6. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem: 

7.6.1. par kāda no Pretendentiem atzīšanu par iepirkuma uzvarētājiem; 

7.6.2. par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja iepirkumam nav iesniegti 

Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām. 

7.7. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

7.8. Ja komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, komisija pirms šī piedāvājuma 

noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma 

nosacījumiem. 

7.9. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto paskaidrojumu, komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam 

ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par 

nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.  

7.10. Visas pārējās komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti Nolikumā, regulē PIL un citi spēkā 

esošie normatīvie akti. 

8. Pretendentu, iespējamo pretendentu tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, vienlaikus apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. 

dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot iepirkuma Nolikuma noteiktās prasības. 

8.2. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju. Ja 

Pretendents pieprasījumā noteiktajā termiņā nesniedz atbildes uz komisijas jautājumiem, komisijai ir 

tiesības to izslēgt no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.  

8.3. Pretendents apņemas neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi zināma iepirkuma norises un Pasūtījuma 

izpildes gaitā.  

8.4. Visas pārējās Pretendentu, iespējamo pretendentu, pakalpojuma sniedzēju tiesības un pienākumus, kas nav 

atrunāti šajā iepirkuma nolikuma prasībās, regulē PIL un citi normatīvie akti.  

8.5. Pretendenta Piedāvājuma iesniegšana iepirkumam vienlaicīgi uzskatāma par Pretendenta piekrišanu 

iepirkuma nolikuma un līguma prasībām.  

8.6. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

9. Citi noteikumi 

9.1. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums. 

9.2. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Nolikumam ir pievienoti 6 pielikumi, kas ir uzskatāmi par neatņemamu iepirkuma dokumentācijas 

sastāvdaļu: 
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1) Pielikums Nr.1 “Pieteikums”; 

2) Pielikums Nr.2 “Tehniskā specifikācija”; 

3) Pielikums Nr.3 “Finanšu piedāvājums”; 

4) Pielikums Nr.4 “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu”; 

5) Pielikums Nr.5 “Iepirkuma līgums”; 

6) Pielikums Nr.6. “Piedāvājuma nodrošinājums”; 

7) Pielikums Nr.7 “Objekta apsekošanas veidne”. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       I. Trapiņa 
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1.pielikums 

PIETEIKUMS 

Pretendenta vārdā: 

 

1) apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetā 

norādītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši atklāta konkursa dokumentācijas prasībām, t.sk. visi nodokļi 

un nodevas (izņemot PVN), kādas maksājamas Latvijas Republikā vai ārvalstīs, kā arī citas izmaksas, 

kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai pakalpojuma izpildei atbilstoši iepirkuma noteikumiem. 

2) apliecinu, ka esam iepazinušies, izpratuši un atzīstam par pareiziem iepirkuma dokumentācijas 

noteikumus, piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam iepirkuma prasību izpildi; 

3) apliecinām, ka uz mums neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas apstākļi. 

4) piedāvājam nodrošināt tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) norādīto iepirkuma priekšmetu un sniegt 

norādītos pakalpojumus atbilstoši iepirkuma prasībām un iepirkuma līguma nosacījumiem; 

5) apliecinu, ka visas piedāvājumam pievienotās dokumentu kopijas ir pareizas; 

6) apliecinu, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks 

šķēršļus tās pārbaudei; 

7) esam iepazinušies ar pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumiem un gadījumā, ja Pretendentam tiks 

piešķirtas iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības, esam gatavi slēgt iepirkuma līgumu;  

8) piekrītu savstarpējā sarakstē iepirkuma ietvaros un iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma ietvaros 

izmantot Pretendenta rekvizītu tabulā norādīto e – pasta adresi. Apliecinu, ka uz minēto e – pasta adresi 

Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtītos dokumentus. 

 

 

Pretendents:     ______________________________ 

Reģistrācijas Nr./ personas kods  ______________________________ 

Juridiskā un biroja adrese/ deklarētā dzīvesvieta  

tālrunis______________ e-pasts    , telefakss_______________ 

Bankas rekvizīti:    ______________________________ 

 

Informācija par kontaktpersonu:  ______________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) 
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2.pielikums  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Vispārīgās prasības 

1. Nodrošināt ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

pacientiem un darbiniekiem. Pakalpojumus tiek nodrošināts ar uzvarējušā pretendenta resursiem – 

ēdiena sagatavošana uzvarējušā pretendenta sertificētā virtuvē, kas nedrīkst atrasties ne tālāk kā 10 

km no pakalpojuma piegādes vietas (no katras piegādes vietas adreses) ēdiena ievietošana piemērotos 

termosos un piegāde Pasūtītājam, 3 (trīs) gadus no līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad 

tiek sasniegta plānotā līgumcena 2 160 000,00 EUR bez PVN. Pasūtītājs nepiešķir nomā telpas 

uzvarējušam pretendentam. 

2. Pakalpojums tiek nodrošināts saskaņā ar Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 

„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Ministru kabineta 28.10.2014. 

noteikumam Nr.673 „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju 

noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”, Ministru kabineta 

18.08.2008. noteikumiem Nr.663 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, 

uzraudzības un kontroles kārtība”, Ministru kabineta 26.05.2009. noteikumi Nr.485 „Bioloģiskās 

lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”, Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 

1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un 

kontroles kārtība”,  Pārtikas aprites un uzraudzības likumu, tai skaitā Eiropas Savienības regulām, kas 

regulē pārtikas apriti un uzraudzības kārtību un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

3. Pakalpojuma piegādes vieta ir: Tvaika iela 2, Rīga; Aptiekas iela 1, k-13, Rīga; Aptiekas iela 1, k-6, 

Rīga; Aptiekas iela 1, k-4, Rīga; Aptiekas iela 1, k-3, Rīga Laktas iela 6, Rīga; Veldres iela 1a, Rīga; 

Tempļa iela 9, Rīga. 

4. Jānodrošina atbilstošu tehnisko nodrošinājumu līguma izpildei, t.i., pretendenta īpašumā, valdījumā, 

turējumā vai nomā ir vismaz 2 (divi) transportlīdzekļi (minimālās prasības - EURO 4) līguma 

izpildei. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt tik transportlīdzekļus, cik uzskata par nepieciešamu 

savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildes nodrošināšanai. 

5. Personu skaits, kam jānodrošina Pakalpojums: vidēji 600 (seši simti) personu katru dienu, ieskaitot 

brīvdienas un svētku dienas, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumu katrai personai četras reizes dienā, 

bet ar ārstu norīkojumu līdz piecām reizēm dienā. 

6. Tehniskās specifikācijas 4.punktā norādītais personu skaits ir aptuvens, precīzu personu skaitu nosaka 

Pasūtītājs Pakalpojuma sniegšanas laikā. 

7. Konkrētā perioda ēdienkarte jāsaskaņo ar Pasūtītāja norādīto personu vienu reizi divās nedēļās, ne 

vēlāk kā divas nedēļas pirms tās ieviešanas. 

8. Jābūt izstrādātai un jāievieš paškontroles sistēma, kas balstīta uz HACCP principiem, kur tās 

galvenais uzdevums ir īstenot uzņēmumā tādas darbības, kas nodrošina patērētāja veselībai, dzīvībai 

un videi nekaitīgu un derīgu pārtikas produktu ražošanu un izplatīšanu. 

9. Attiecīgos gadījumos jāveic šādi pasākumi higiēnas jomā: 

8.1. − pārtikas mikrobioloģisko kritēriju izpilde; 

8.2. − noteiktu mērķu sasniegšanai nepieciešamu procedūru ievērošana; 

8.3. − pārtikas produktu temperatūras kontroles prasību izpilde; 

8.4. − aukstuma ķēdes uzturēšana; 

8.5. − paraugu noņemšana un analīze. 

 

10. Ēdināšanas pakalpojumu Pretendents nodrošina no savām telpām (sertificētas virtuves), ar saviem 

produktiem, tehnoloģiskajām iekārtām, inventāru t.sk. termosiem, autotransportu un darbiniekiem. 

 

Prasības ēdiena pagatavošanas organizācijai 
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11. Pretendents ēdiena sagatavošanā izmanto tam piederošās tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un 

inventāru no sertificētas virtuves. Virtuvei jābūt Pretendenta īpašumam, vai tā atrodas Pretendenta 

lietošanā (valdījumā) uz līguma pamata. 

12. Pretendentam jānodrošina nepieciešamais darbaspēks un transports, lai varētu īstenot kvalitatīvu 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā ēdiena piegādi. 

13. Pretendentam jānodrošina ēdināšanas pakalpojumu izpildei atbilstošas kvalifikācijas darbinieki to 

apmācība higiēnas jautājumos un medicīnisko pārbaužu veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, kā arī personāla personīgās higiēnas ievērošana un nodrošināšana ar darba apģērbu. 

14. Pārtikas nekaitīgums jānodrošina visos pārtikas aprites posmos, sākot ar primāro ražošanu. 

15. Pretendents ar savu autotransportu nodrošina pakalpojuma sniegšanu. Līguma izpildes 

nodrošināšanai noteiktajā apjomā un laika amplitūdā Pakalpojuma sniedzēja rīcībā jābūt ne mazāk kā 

2 (diviem) transportlīdzekļiem, kuriem jāatbilst vismaz EURO 4 emisijas standartam. Transportējot 

pārtikas produktus, nodrošina to aizsardzību pret iespējamo piesārņojumu (piemēram, netīrumiem, 

mikroorganismiem) un ievēro šādas prasības: 

14.1.produktus transportē iepakojumā vai konteineros, kas nodrošina aizsardzību pret 

piesārņojumu; 

14.2.termiski neapstrādātos un patēriņam gatavos pārtikas produktus, transportējot savstarpēji, 

nodala. 

 

16. Transportējot termiski apstrādātus vai atdzesētus produktus, ja to transportēšanas ilgums pārsniedz 30 

min., nodrošina šādas temperatūras: 

15.1.karstiem pārtikas produktiem temperatūru ne zemāku par +60°C; 

15.2.termiski apstrādātiem un atdzesētiem pārtikas produktiem temperatūru ne augstāku par +4°C; 

15.3.transportēšanas laikā pieļaujama īslaicīga temperatūras paaugstināšanās līdz +7°C; 

15.4.Produktu kopējais atrašanās ilgums temperatūras zonā starp +60°C un +4°C nedrīkst būt 

ilgāks par 2 stundām. 

  

17. Piegādāt atsevišķos traukos - hermētiski noslēgtos termosos, vai iesaiņotus, atbilstoši transportēšanas 

prasību standartiem: 

16.1.salātus; 

16.2.zupas; 

16.3.pamatēdienus; 

16.4.dzērienu; 

16.5.bulciņas vai augļus. 

18. Pretendentam ir jānodrošina termosi, vai cits piemērots inventārs, kas nepieciešams silto pusdienu 

piegādei un atbilstošs iesaiņojuma materiāls, kurš derīgs pārtikas produktiem. 

19. Ēdienu pagatavošana un transportēšana jānodrošina atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām sanitārajām, higiēnas un citu pārtikas produktu kvalitātei un ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanas noteiktajām prasībām. 

20. Lai gatavā ēdienā maksimāli saglabātu uzturvērtību, pareizi jāpielieto mūsdienīga ēdienu gatavošanas 

tehnoloģija (optimāli – termiskā pārstrāde, lietojot konvekcijas krāsnis). Ievērot uzglabāšanas 

nosacījumus. 

21. Pakalpojuma sniegšanā izmantotie ledusskapji un saldētavas nedrīkst saturēt ozona slāni noārdošas 

vielas (iesniegt apliecinājumu). 

22. Ēdienu gatavošanā un uzglabāšanā ieteicams izmantot energoefektīvas un ūdens taupīšanas iespējām 

atbilstošas virtuves iekārtas. 

23. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā izmantotajiem trauku mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem 

jābūt videi draudzīgiem (fosfātus nesaturošus) (iesniegt apliecinājumu).  

24. Ieteicams pirkt produktus lielākā iepakojumā vai tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai kura 

lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai produkta piegādātājs to pieņem atkārtotai izmantošanai. 

25. Ēdināšanas pakalpojumā izmantotie pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētos organismus, 

nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem (iesniegt apliecinājumu). 
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26. Ēdināšanas pakalpojumā izmantotie pārtikas produkti nedrīkst saturēt Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikumā 

minētās pārtikas krāsvielas, izņemot C daļas II grupas pārtikas krāsvielas (iesniegt apliecinājumu). 

27. Ēdiena gatavošanai izmanto pārtikas produktus, no kuriem vismaz 20% atbilst bioloģiskās 

lauksaimniecības, lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas vai nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas prasībām. 

28. Ēdināšanas pakalpojumam augļi, ogas un dārzeņi tiek izmantoti, ņemot vērā to sezonalitāti un 

pieejamību tirgū, kā arī ievērojot Zemkopības ministrijas izstrādāto vietējo augļu un dārzeņu 

pieejamības kalendāru, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā:  

http://www.iub.gov.lv/files/upload/Auglu_pieejamibas_kalendars_01102014.pdf un 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/darzenu_pieejamibas_kalendars_01102014.pdf . 

29. Jānodrošina aukstuma ķēde pārtikai, ko nevar droši glabāt apkārtējās vides temperatūrā, jo īpaši 

saldētai pārtikai. 

30. Pretendentam ēdiena pagatavošana pamatā jāveic tam piederošā sertificētā virtuvē. 

31. Pretendentam jāiegūst attiecīga Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja ēdināšanas pakalpojuma 

sniegšanas uzsākšanai. 

32. Brokastu, pusdienu un vakariņu sagatavošana un pasniegšana visās nedēļas dienās (tai skaitā 

brīvdienās un svētku dienās) pacientiem jāorganizē no plkst. 8.00 līdz 20.00, ievērojot sekojošus 

ēdienreižu laikus: 

32.1. brokastis no 8.00 līdz 9.30; 

32.2. pusdienas no 12.00 līdz 13.30, 

32.3. vakariņas no 17.00 līdz 18.30. 

32.4. vēlās vakariņas no 19.30 līdz 20.00.  

Pusdienas darbiniekiem jāorganizē katru darba diena no plkst.12.00 līdz 13.30.  

Ēdienu piegāde ir jānodrošina tā, lai tiktu ievēroti iepriekš minētie, ēdienu pasniegšanas laiki.  

33. Svētku dienās – Ziemassvētkos, Vecgada un Jaungada dienā, Lieldienās, Latvijas Republikas 

Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, Mātes dienā, Vasarsvētkos, Līgo dienā, Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienā, konsultējoties ar Pasūtītāja norādīto pārstāvi, jānodrošina svētku 

ēdienkarte. 

34. Pārtikas produktu uzglabāšanai jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un citām prasībām. 

35. Pretendentam, piegādājot gatavo ēdienu, ir jānodrošina tāds trokšņu līmenis, lai netraucētu Pasūtītāja 

iemītniekus un darbiniekus. 

36. Jānodrošina iespēja Pasūtītāja pārstāvim, pirms ēdienu izsniegšanas novērtēt gatavo ēdienu paraugus, 

tai skaitā nosvērt un noteikt tā temperatūru, parauga vērtējuma rezultāti jāieraksta attiecīgā žurnālā. 

Paņemtos visu ēdienu paraugus 24 stundas uzglabā ledusskapī. Uz katra ēdiena parauga jābūt 

norādei, kad attiecīgais ēdiens gatavots, kad izsniegts un kas to ir gatavojis. Pēc noteiktā laika ēdiena 

paraugu utilizē kopā ar pārējiem pārtikas atkritumiem. 

 

 

Prasības ēdiena pagatavošanai 

 

37. Pretendentam par saviem līdzekļiem, pakalpojuma nodrošināšanai, jāiegādājas ēdiena sagatavošanai 

nepieciešamie produkti. 

38. Ēdienu izvēlei un gatavošanas veidam jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

39. Ēdienkarte jāmaina atbilstoši sezonai, ievērojot Tehniskā specifikācijā norādītās prasības. 

Izmantotajiem produktiem jābūt svaigiem, pusfabrikātus izmantot pēc iespējas mazāk. 

40. Gatavos ēdienus nedrīkst glabāt ilgāk par 2 stundām un atkārtoti sildīt. 

41. Vienas dienas vidējā enerģētiskā vērtība pacientam nedēļā (kcal) – 2200 kcal.  

42. Jānodrošina diētas, Pasūtītāja noteiktam personu skaitam. Precīzs personu skaits tiks noteikts līguma 

izpildes laikā. Nepieciešamās diētas: 

 

40.1.Diēta Nr. A. 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/Auglu_pieejamibas_kalendars_01102014.pdf
http://www.iub.gov.lv/files/upload/darzenu_pieejamibas_kalendars_01102014.pdf
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Diēta pacientiem ar kuņģa zarnu trakta saslimšanām.  

Raksturojums: diēta ir ķīmiski, mehāniski, termiski saudzējoša. Caur beršana nav vajadzīga. Atļautie 

produkti: 

1) maize – kviešu no I un II šķiras miltiem, Liesie cepumi. 

2) zupas – piena vai veģetārās ar dārzeņiem, putraimiem, smalkajiem makaroniem. Piena zivju zupa. 

3) liesa gaļa – liellopu, teļa, vistas vārītā vai tvaikotā veidā. Malta gaļa – kotletēs, frikadelēs, 

biezeņos, pudiņos, ruletē u.c. Liesu, mīkstu gaļu var ēst kumosiņos (teļa, vistas, truša). Atļauti arī 

vārīti subprodukti. 

4) zivju ēdieni – liesas zivis – vārītas, tvaikotas, maltas vai gabalos. 

5) dārzeņu ēdieni. Atļauti: burkāni, ķirbji, puķkāposti, kabači, zaļie zirnīši (caur berzti) un svaigi 

kāposti (pēdējie 2 kopā ar citiem dārzeņiem). Dārzeņi – vārītā vai sautētā veidā, sagriezti 

gabaliņos. Kāļi un bietes atļauti smalki rīvēti, ne gabalos. Svaigā veidā var ēst lapu salātus, jaunus 

gurķus bez mizas, sēklām, tomātus bez mizas ar krējumu vai eļļu. Zaļie loki, rutki, redīsi, 

skābenes, spināti, sēnes nav atļautas.  

6) putraimi atļauti visi, makaroni – smalkie putru, pudiņu veidā. 

7) olas – 2 dienā, mīksti vārītas, tvaikotas omletē, ēdienos. 

8) saldie ēdieni – svaigā veidā – saldie ābolu bez mizas, bumbieri maigie, arbūzi, banāni, avenes, 

zemenes ar putru krējumu, saldu krējumu, pienu, cukuru. Ābolus - labāk ceptus.  

9) augļi un ogas, ķīseļu un želeju veidā, uzpūteņos ar pienu. Kompoti no svaigiem un žāvētiem 

augļiem ar saldu krējumu un pienu. 

10) piens un piena produkti. Pilnpiens, skābs vai salds krējums, putu krējums, rūgušpiens, kefīrs, 

biezpiens svaigā veidā, pudiņos. Maigie sieri. 

11) piena vai krējuma mērces. 

12) taukvielas. Svaigs nesālīts sviests, augu eļļa. 

13) dzērieni – tēja vai kafija ar pienu, saldu krējumu. Atšķaidītas saldās augļu, ogu sulas. Mežrozīšu 

novārījums.   

 

40.2.Diēta Nr. B. 

Diēta pacientiem ar aknu – žultsceļu saslimšanām.  

Raksturojums: diētai mehāniskā saudzēšana nav vajadzīga, bet jāievēro ķīmiskā saudzēšana (izslēdz ekstra 

vielas, gruzd vielas utt.). No uztura jāizslēdz grūti sagremojami uzturlīdzekļi. Uzturā jāsamazina 

holesterīnu saturošie produkti (sevišķi žultsceļu saslimšanas gadījumos). 

Atļautie produkti: 

1) kviešu, rudzu, kliju, veselības maize, liesie cepumi; 

2) piens un piena produkti – pilnpiens, skābpiena produkti (kefīrs, rūgušpiens, paniņas), labāk, ja tie 

gatavoti no vājpiena. Ierobežoti skābs un salds krējums. Putu krējums nav atļauts. Daudz 

biezpiena – labāk vājpiena. Sieri – maigie (Valmieras, kausētie u.c.). 

3) zupas – veģetārās vai piena ar dārzeņiem, putraimiem (griķu, auzu), makaronu izstrādājumi. 

4) liesa gaļa un zivis – vārītā, sautētā veidā (bez sautējuma mērces) gabalos vai maltā veidā, ne 

ceptas. Vārītas zivis – želantīnā, bet ne savā sulā. 

Ierobežotu - liess šķiņķis. Labi izmērcēta siļķe, zivju konservi savā sulā. Var dot arī subproduktus, 

bet ne žultsceļu slimniekiem. 

5) dārzeņu ēdieni. Atļauti visi dārzeņi – sautēti, vārītā veidā, kā arī zaļbarībā, izņemot rutkus, 

redīsus, ķiplokus, sīpolus (pēdējos atļauj žultsceļu slimniekiem). Skābie kāposti – salātos. 

Neatļauj – spinātus, skābenes, rabarberus. Ierobežotā daudzumā saldie pipari. 

6) augļi un ogas. Dažādi gatavi augļi un ogas, izņemot skābus. Žāvēti augļi – svaigā veidā, 

kompotos, želejā, ķīseļos, sulās. 

7) mērces – piena vai skāba krējuma. 

8) taukvielas – izslēdz gaļas taukus. Vēlams augu eļļā svaigā veidā 15-20 g dienā. Ierobežoti svaigs 

sviests, krējums. 

9) cukurs – normālā daudzumā, labāk tā vietā medu vai ievārījumu. 
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10) zaļo lapu garšaugi pie gataviem ēdieniem, sasmalcināti. Neasas garšaugu saknes un garšvielas, 

mēreni, ēdienu paskābināšanai vāja etiķskābe, labāk citronskābe. 

11) putraimi un miltu izstrādājumi, rupja maluma putraimi, miltu izstrādājumi. Vēlami griķi, auzu 

pārslas, sojas milti. 

12) olas – 1 ola dienā, mīksti vārīta, ēdienos, omletē. Žultsceļu slimniekiem izslēdz olu dzeltenumu. 

13) dzērieni – raugu dzēriens, kliju novārījums, mežrozīšu novārījums, sakņu, augļu, ogu sulas. Tēja 

ar pienu, vāja dabiskā kafija ar pienu.  

 

40.3.Diēta Nr. C. 

 

Diēta pacientiem ar nieru saslimšanām, ādas slimībām, sirds – asinsvadu saslimšanām. 

Raksturojums: diētā nav jāievēro mehāniskā saudzēšana, var dot šķiedrvielām bagātus produktus, ķīmiskā 

saudzēšana daļēja, jo izslēdz tikai ekstra vielas, bet atļauj gruzdvielas (cepti kartupeļi, apcepta gaļa, zivis). 

Diētā ir samazināts vārāmās sāls, šķidruma un olbaltumvielu daudzums.  

Atļautie produkti: 

1) maize – bezsāls 250-00 g dienā. Vēlama kliju maize, pilngraudu maize. 

2) vārīta liesa gaļa un zivis ar sekojošu apcepšanu. 

3)  dārzeņi – visi, izņemot skābenes, spinātus, rabarberus, rutkus. Var dot arī bez sāls skābētus 

dārzeņus un augļus. Kartupeļus var ēst arī ceptā veidā.  

4) putraimu un makaronu izstrādājumi – atļauti visi dažādos ēdienos. 

5) zupas – veģetārās vai piena, mērces baltās. 

6) augļi un ogas – atļauti visi, sevišķi saldie svaigā veidā ķīseļos, kompotos u.c. 

7) piens un piena produkti atļauti visi. 

8) olas – atļautas līdz 2 gab. dienā. 

9) taukvielas – viests, augu eļļas. 

10) cukurs, ievārījums, medus. 

11) dzērieni – vāja tēja, vāja dabīgā kafija, sulas. 

12) garšvielas un garšaugi. Vārīti zaļie loki, arī svaigi un pēc tam apcepti sīpoli līdz 100 g dienā, 

dilles, pētersīļu zaļumi, selerijas, ķimenes. Nelielos daudzumos – etiķis, lauru lapas, melnie pipari, 

mārrutki, ķiploki, citroni un dzērvenes. Garšas uzlabošanai arī citronskābe. Ēdienus gatavo bez 

sāls un bez sālītiem produktiem. 

 

40.4.Diēta Nr. D. 

Diēta pacientiem ar cukura diabētu.  

Raksturojums: diētā ir ierobežots ogļhidrātu daudzums uz mono un disaharīdu rēķina, kā arī samazināts 

tauku saturs. Jāievada daudz lipotropās vielas, B grupas vitamīni, Zn. 

Atļautie produkti: 

1) olbaltumu – kliju maize, olbaltumu – kviešu maize, rudzu maize. 

2) putraimi – rupjie. Izslēdz mannu, ierobežo rīsus. Vēlami auzu putraimi. 

3) milti – rupjie, smalkos ierobežo, arī makaronus pēc iespējas mazāk. 

4) zupas - kā 15.diētai, tikai gaļas zupām jānosmeļ tauki. 

5) liesa gaļa un zivis – vārītā vai apceptā veidā. Gaļas un zivju apstrādē izslēdz miltus. 

6) dārzeņi, augļi, ogas. Ieteic šķiedrvielām bagātus dārzeņus, augļus, ogas. Šiem slimniekiem dod tos 

dārzeņus, augļus un ogas, kuri satur mazāk ogļhidrātus. LMz 5% ogļhidrātu satur citroni, 

negatavās ērkšķogas, dzērvenes, rabarberi, zaļie lapu dārzeņi, baklažāni, puravi, rutki, redīsi, 

garšas zaļumi, lapu salāti, saldo piparu un jauno pupiņu pākstis, kāļi, dažādi kāposti, tomāti, gurķi, 

ķirbji. Šos dārzeņus, augļus un ogas var lietot neierobežoti. Līdz 10% ogļhidrātu ir bietēs, 

burkānos, selerijās, sīpolos, apelsīnos, mandarīnos, arbūzos, ābolos, pārējās ogās. Daudz 

ogļhidrātu ir dienvidu augļos – melonēs, banānos, vīnogās, saldās ābolu šķirnēs u.c., tādēļ tos 

nedrīkst lietot, tāpat zirnīšus, plūmes, saldos ķiršus, bumbierus. Augļus un ogas nav vēlams lietot 

lielos daudzumos. Labs cukurslimniekam ir melones, kā svaigā, tā žāvētā veidā. Saldos ēdienus 

gatavo bez cukura vai ar cukura aizstāvjiem, bez kartupeļu miltiem. 
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7) piena produkti atļauti visi. Labs ir biezpiens. 

8) cukura aizstājēji – ksilīts 30-40 g dienā. Sorbīts – 30 g dienā. Citronskābe pie ēdieniem un 

dzērieniem. 

9) taukvielas – piena tauki, augu eļļas. 

10) dzērieni – tēja, kafija (arī pupiņu). Raugu dzērieni, tomātu sula, skābo kāpostu sula. Zāļu tējas. 

11) dažādas garšvielas, garšaugi.    

12) olas – atļautas dažādā veidā. 

40.5.Diēta Nr. V. 

Pilnvērtīga uztura diētas forma, vispārējā (V). 

Raksturojums: diēta tiek piemērota ar dažādām slimībām, kurām nav nepieciešamas īpašas diētas, kā arī, 

ja nav traucēta gremošanas sistēmas darbība.  

Šī diēta paredzēta pārejai uz ikdienišķu diētu atveseļošanās posmā un pēc ārstnieciskām diētām. 

Enerģētiskā vērtība un olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu saturs gandrīz pilnībā atbilst ēšanas normām 

cilvēkiem, kuri nav noslogoti ar fizisku darbu. Vitamīni ir lielā daudzumā. Tiek pieļauti visi pārtikas 

kulinārie apstrādes veidi. Ierobežoti - no diētas izslēgt grūti pārstrādājamus un asus produktus. 

 
43. Nepieciešamības gadījumā var būt vajadzīgas arī citas diētas. Ēdienkarte diētām jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju. 

 

Prasības ēdiena pasniegšanai 

 

44. Pretendenta pārstāvji nodod gatavo ēdienu Pasūtītāja pārstāvjiem struktūrvienībās un nodaļās. 

Pasūtītāja darbaspēks nodrošina ēdienu sadali Pasūtītāja klientiem. 

 

 

Tehniskā piedāvājuma ietvaros iesniedzamās ēdienkartes forma 

Pretendentam jāiesniedz ēdienkarte četrām ēdienreizēm, desmit dienām, sezonai (ziema un vasara), kas 

atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, un desmit dienām darbiniekiem: 

 

 
Masa 

netto 
Olbaltumvielas Tauki Ogļhidrāti Balastvielas kcal 

  g g g g g   

Ēdienreize             

Ēdiena nosaukums              

Ēdiena sastāvdaļas       

…       

                                   

Kopā:       

              

Ēdienreize             

Ēdiena nosaukums              

Ēdiena sastāvdaļas       

…       

                                   

Kopā:       

              

 

Kopā:        

 

Nepieciešams iesniegt arī ēdienkarti katrai diētai.  
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Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību konkursa 

nolikumam. 
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3.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Ar šo ________________________________________ (Pretendenta nosaukums) iesniedz savu 

finanšu piedāvājumu atklātam konkursam „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/06. 

 

 

Pakalpojums 
Cena 1 (vienam) pacientam 

bez PVN 21% EUR 

Cena 1 (vienam) pacientam 

ar PVN 21% EUR 

Viena pacienta ēdināšana dienā, tai 

skaitā: 

  

Brokastis   

Pusdienas   

Vakariņas   

Vēlās vakariņas   

 

 

 

Pakalpojums 

Cena 1 (vienam) 

darbiniekam bez PVN 21% 

EUR 

Cena 1 (vienam) 

darbiniekam ar PVN 21% 

EUR 

Viena darbinieka ēdināšana dienā 

(pusdienas) 

  

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) 
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4.pielikums 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka: 

 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

 

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka 

šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 

 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma 

piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 

 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem5 un bez konsultācijām, 

līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; 

 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu 

vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī 

apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot 

konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī 

apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, 

kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz 

ko attiecas šis iepirkums. 

 

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. 

apakšpunktu. 

 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām 

vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto 

apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums6 paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no 

dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, 

                                                 
5 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura 

nav Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu 

iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. 
6 Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 3.punkts un ceturtās daļas 2.punkts. 
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konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības 

programmas7 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. 

 

Datums______________ 

   

  Paraksts 

 

 

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda 

pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.) 

 

 

Pielikums 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi 

saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

Datums______________ 

   

  Paraksts 

 

 

                                                 
7 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. 

noteikumos Nr.796 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 

un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda 

par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas 

soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no 

naudas soda nav pieejams. 
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5.pielikums 

Iepirkuma līgums (PROJEKTS) 

Rīga, 

201__.gada ____.__________ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", 

vienotais reģistrācijas Nr.50003342481, juridiskā adrese Tvaika iela 2, Rīga, LV-I005 (turpmāk 

tekstā saukta - Pasūtītājs), kuras vārdā, pamatojoties uz Sabiedrības Statūtiem, rīkojas valdes 

priekšsēdētājs Jānis Buģins, valdes locekle Irina Starkova un valdes loceklis Imants Rezebergs, ar 

tiesībām pārstāvēt Sabiedrību kopā, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “____________”, vienotais reģistrācijas Nr.____________, 

juridiskā adrese_______________, _______, LV-____ (turpmāk tekstā saukta - Izpildītājs), kuras 

vārdā, pamatojoties uz Sabiedrības Statūtiem, rīkojas_____________, ar tiesībām pārstāvēt 

Sabiedrību atsevišķi, no otras puses, 

ņemot vērā, ka 201_. gada _. _____ ar iepirkuma komisijas lēmumu, SIA „___________” ir atzīta 

par uzvarētāju iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem”, iepirkuma konkursa identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/06, 

Pasūtītājs un Izpildītājs (turpmāk tekstā kopā saukti - Puses) izsakot brīvu gribu, bez maldiem, 

viltus un spaidiem savstarpēji vienojas, nodibina tiesiskās attiecības un noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk tekstā saukts - līgums): 

 

I. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs, saskaņā ar šī līguma noteikumiem un 

nosacījumiem, nodrošina ēdināšanas pakalpojumus Pasūtītāja pacientiem un darbiniekiem 

(turpmāk tekstā - klienti), kā arī piegādā ēdienu uz Pasūtītāja struktūrvienībām – Tvaika iela 2, 

Rīga; Aptiekas iela 1, k-13, Rīga; Aptiekas iela 1, k-6, Rīga; Aptiekas iela 1, k-4, Rīga; Aptiekas 

iela 1, k-3, Rīga Laktas iela 6, Rīga; Veldres iela 1a, Rīga; Tempļa iela 9, Rīga. 

1.2.Izpildītājs apņemas izpildīt pasūtījumus un nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu Pasūtītāja 

klientiem atbilstoši Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras Nr. RPNC/2016/06 „Ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšana VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un 

darbiniekiem “ (turpmāk tekstā - iepirkumu procedūra) Tehniskajai specifikācijai (Pielikums 

Nr.1) un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (Pielikums Nr.2), turpmāk tekstā - ēdināšanas 

pakalpojumi. 

1.3. Pasūtītājs, šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, apmaksā Izpildītājam par Pasūtītāja 

pacientiem sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem. 

1.4. Klientu skaitu Izpildītājam norāda Pasūtītājs, šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.5. Izpildītājs nodrošina šajā līgumā noteikto ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot 

savas telpas, piegādājot nepieciešamo porciju daudzumu no citas, Izpildītājam piederošas 

sertificētas virtuves. 

 

II. Izpildītājs apņemas: 
2.1. Nodrošināt klientiem paredzēto ēdināšanas pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(Pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (Pielikums Nr.2) no Izpildītāja 

kvalitatīviem pārtikas produktiem, izmantojot savu inventāru un personālu, un savas iekārtas. 

Nodrošināt Pasūtītāja pacientu ēdināšanu noteiktajos laikos: 

- brokastis no 8.00 līdz 9.30; 

- pusdienas no 12.00 līdz 13.30; 

- vakariņas no 17.00 līdz 18.30; 

- vēlās vakariņas no 19.30 līdz 20.00. 

Izpildītāja pārstāvji nodod gatavo ēdienu Pasūtītāja pārstāvjiem struktūrvienībās un nodaļās. 

Pasūtītāja darbaspēks nodrošina ēdienu sadali Pasūtītāja klientiem.  

Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja darbiniekiem ēdināšanas pakalpojumu - pusdienas, katru darba 

dienu, no plkst. 12.00 līdz 13.30.  
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2.2. Vienā ēdienreizē vienam klientam nodrošina tādu ēdiena sortimentu un daudzumu, kāds 

paredzēts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu 

(Pielikums Nr.2), ievērojot normatīvo aktu regulējumu. 

2.3. Nodrošināt vienas porcijas minimālo svaru atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam. 

2.4. Konkrētā perioda ēdienkarte jāsaskaņo ar Pasūtītāja norādīto personu 

______________t._________________ vienu reizi divās nedēļās, ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms tās ieviešanas. 

2.5. Nodrošināt ēdiena sagatavošanu un piegādi klientiem atbilstoši LR normatīvajos aktos 

noteiktajām sanitārajām, higiēnas un citām pārtikas produktu kvalitātei un ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai noteiktajām prasībām. Izpildītājs personīgi ir atbildīgs par attiecīgo valsts 

vai pašvaldību iestāžu atklātajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar šo normu ievērošanu. 

2.6. Nodrošināt ēdiena sagatavošanu un piegādi Pasūtītāja klientiem uz Pasūtītāja struktūrvienību 

- Tvaika iela 2, Rīga; Aptiekas iela 1, k-13, Rīga; Aptiekas iela 1, k-6, Rīga; Aptiekas iela 1, k-4, 

Rīga; Aptiekas iela 1, k-3, Rīga Laktas iela 6, Rīga; Veldres iela 1a, Rīga; Tempļa iela 9, Rīga, 

izmantojot Izpildītāja darbiniekus, termosus, transportu. Ēdiena izsniegšanu veic Pasūtītāja 

darbinieki. 

2.8. Līdz līguma spēkā stāšanās brīdim saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, lai Izpildītājs 

varētu uzsākt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam. 

2.9. Nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus, atbilstoši Pasūtītāja norādītajai ārstnieciskajai diētai 

vai citām prasībām, tiem Pasūtītāja klientiem, kuriem nepieciešama ārsta nozīmētā speciālā 

ēdināšana. 

2.11. Ievērot normas, kas regulē trokšņu līmeni, lai netraucētu Pasūtītāja klientu naktsmieru, kā 

arī ievērot Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumus. 

2.12. Iesniegt līguma izpildes nodrošinājumu kredītiestādes galvojuma vai apdrošināšanas polises 

veidā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas 5% apmērā no līguma 

summas. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja 

saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu. Līguma 

izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz Līguma termiņa beigām.  

2.13. Nodrošināt civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par sniegtajiem pakalpojumiem un 

saražoto/izplatīto produkciju gadījumos, ja pret pretendentu, saskaņā ar civiltiesisko atbildību tiek 

izvirzītas pretenzijas saistībā ar kaitējumu, kas nodarīts patērētāja dzīvībai/veselībai un/vai 

bojājumiem, kas nodarīti patērētāja mantai. Atbildības limitam, ko zaudējumu gadījumā 

apdrošināšanas kompānija izmaksās Pasūtītājam, visā līguma darbības laikā jābūt ne mazākam kā 

150 tūkstoši euro. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāuzrāda apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas 

apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, oriģinālus, kas apliecina šādas apdrošināšanas 

polises esamību. Apdrošināšanas polises kopiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam un tā tiek 

pievienota līgumam. 

 

III. Pasūtītājs apņemas 

3.1. Sniegt Izpildītājam rakstisku informāciju par nākamās dienas klientu skaitu un par 

pacientiem nepieciešamo ārstniecisko diētu vai citām īpašām prasībām, kuras noteicis ārsts, katru 

darba dienu līdz plkst.9.00, izņemot izejamās vai svētku dienas, kad klientu skaits tiek uzskatīts 

par tādu pašu, kā pēdējā darba dienā pirms izejamām vai svētku dienām. Atbildīgais par 

informācijas sniegšanu Izpildītājam ir Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 

_____________t._________. 

3.2. Šajā līgumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktā apmērā samaksāt Izpildītājam 

par iepriekšējā periodā faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem Pasūtītāja klientiem. 

3.3. Nodrošināt Izpildītāja transporta netraucētu iekļūšanu Pasūtītāja teritorijā (bez maksas), lai 

nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu. 

 

IV. Pakalpojuma maksa 
4.1. Par vienu ēdināšanas pakalpojumu Pasūtītāja pacientam, šī līguma izpratnē, tiek uzskatīts 

vienas dienas vienas personas ēdināšanas pakalpojums - četras reizes, atbilstoši iepirkuma 

procedūras Tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja piedāvājumam. 
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4.2. Maksa par vienu ēdināšanas pakalpojumu Pasūtītāja: 

4.2.1. pacientam (vienas dienas vienas personas ēdināšana, saskaņā ar šī līguma 2.1.punktu) tiek 

noteikta EUR ______ (___________) bez pievienotās vērtības nodokļa; 

4.2.2. darbiniekam (vienas dienas vienas personas ēdināšana) tiek noteikta EUR 

(_______________) bez pievienotās vērtības nodokļa.  

4.4. Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties, šī līguma 4.2.punktā noteikto ēdināšanas 

pakalpojuma maksu iespējams pārskatīt un mainīt, ņemot vērā valstī oficiāli noteikto deflācijas 

vai inflācijas līmeni (Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati), bet ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) apmērā. 

4.5. Ēdināšanas pakalpojuma maksas pārskatīšana un mainīšana pieļaujama ne biežāk kā reizi 

kalendārajā gadā. 

 

V. Pakalpojuma uzskaites un norēķinu kārtība 
5.1. Ēdināšanas pakalpojuma uzskaites dokuments ir Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja katru dienu 

parakstīta uzskaites lapa par Pasūtītāja klientu, kas reāli ir saņēmuši ēdināšanas pakalpojumu, 

skaitu. Punktā 5.1. minētie dokumenti tiek sastādīti divos eksemplāros un to oriģināli glabājas pie 

Izpildītāja un Pasūtītāja. 

5.2. Atskaites perioda (mēneša) beigās Izpildītājs, pamatojoties uz šī līguma 5.1.punktā minēto 

dokumentu, norāda Pasūtītāja klientiem sniegto reālo ēdināšanas pakalpojuma skaitu atskaites 

periodā (mēnesī), kuru ar parakstu un zīmogu apstiprina Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 

____________t._____________. 

5.3. Par iepriekšējā periodā (mēnesī) sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem Izpildītājs izraksta 

rēķinu, kurā norāda kopējo sniegto ēdināšanas pakalpojumu skaitu, maksu par vienu ēdināšanas 

pakalpojumu (ieskaitot visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļus) un 

kopējo ēdināšanas pakalpojuma summu (ieskaitot visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus), kas saskaņā ar šī līguma un normatīvo aktu noteikumiem jāmaksā 

Pasūtītājam. 

5.4. Rēķinu par iepriekšējā periodā (mēnesī) sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam līdz katra nākošā mēneša 5.datumam. Vienlaicīgi ar rēķinu Izpildītājs 

iesniedz šī līguma 5.2.punktā noteiktā kārtībā sagatavotu atskaiti. 

5.5. Rēķinu par iepriekšējā periodā (mēnesī) sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem Pasūtītājs 

apmaksā attiecīgo naudas summu pārskaitot Izpildītāja kontā bankā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

rēķina saņemšanas dienas, pie nosacījuma, ka Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam atskaiti par 

sniegto ēdināšanas pakalpojumu skaitu un starp pusēm nav strīds par ēdināšanas pakalpojumu 

kvalitāti vai apjomu. 

5.6. Gadījumos, ja starp Pasūtītāju un Izpildītāju rodas strīds par iepriekšējā mēnesī sniegto 

ēdināšanas pakalpojumu summu, Pasūtītājs, šī līguma 5.5.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, 

pārskaita Izpildītājam ēdināšanas pakalpojumu summas daļu, kuru tas neapstrīd. 

5.7. Ēdināšanas pakalpojuma summas daļu, par kuru radies strīds, Pasūtītājs pārskaita 

Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad strīdīgajā jautājumā starp pusēm panākta 

vienošanās. 

 

VI. Nepārvarama vara 
6.1. Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Pie 

nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, ja inflācija 

pārsniedz 15% gadā un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. 

6.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 6.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā 

noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas 

apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi. 

6.3. Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2 (divu) 

kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek 

atbrīvota no saistību izpildes. 
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6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ ēdināšanas pakalpojuma izpilde aizkavējas, vairāk nekā 

par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no 

Līguma par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

 

VII. Citi noteikumi 
7.1. Pasūtītājs un Izpildītājs ir atbildīgi par šī līguma neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītājam šajā līgumā noteikto saistību izpildi 

personīgi vai, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar pasūtījuma 

izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas. 

7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs pilnīgi vai daļēji nepilda šajā līgumā noteiktās saistības, vai 

Izpildītāja sniegtā ēdināšanas pakalpojuma - ēdiena kvalitāte, sortiments vai svars neatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajam un Izpildītāja piedāvātajam iepirkuma procedūrā, tad Pasūtītājs 

sastāda par to attiecīgu aktu, pieaicinot Izpildītāja pilnvaroto pārstāvi, un izsaka Izpildītājam par 

to brīdinājumu, pēc kā pārkāpums nekavējoties jānovērš. 

7.4. Konstatējot būtisku šī līguma pārkāpumu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsoda 

samaksu 750,00 EUR apmērā par katru šādu pārkāpumu. Ja šī līguma būtisks pārkāpums netiek 

novērsts, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja papildus līgumsodu 1 500,00 EUR apmērā par 

katru dienu, kurā pārkāpums nav ticis novērsts. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no 

saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 

7.5. Pie šī līguma būtiskiem pārkāpumiem ir uzskatāmi tādi pārkāpumi kā ēdināšanas 

pakalpojumu nesniegšana vispār, ēdināšanas pakalpojumu nesniegšana pilnā apjomā, par kuriem 

Pasūtītājs sniedzis informāciju un tāds ēdiena kvalitātes trūkums kā rezultātā ēdiens nav lietojams 

uzturā. 

7.6. Konstatējot citu šī līguma noteikumu pārkāpumu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja 

līgumsoda samaksu 500,00 EUR apmērā par katru šādu šī līguma noteikumu pārkāpumu. Ja šāds 

šī līguma pārkāpums netiek novērsts, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja papildus līgumsodu 

1 000,00 EUR apmērā par katru dienu, kurā pārkāpums nav ticis novērsts. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 

7.7. Šī līguma 7.6. punkta noteikumi attiecas tikai uz ēdināšanas pakalpojumu nesniegšanu šī 

līguma 2.1.punktā noteiktajos laikos. 

7.8. Gadījumā, ja p.7.5 un p.7.7 minētie apstākļi ilgst vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas un 

Izpildītājs tos nav novērsis, tad Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līguma darbību vienpusējā kārta, 

rakstiski par to brīdinot Izpildītāju vienu nedēļu iepriekš. 

7.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam līgumā noteiktajos termiņos maksu par 

sniegto ēdināšanas pakalpojumu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam soda naudu 0,5% apmērā no 

nesamaksātās summas, par katru dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās nesamaksātās summas. 

Ieskaitot naudu Izpildītāja bankas kontā, vispirms tiks dzēsti soda naudas procenti un tikai pēc 

tam pamatsumma par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem. 

 

VIII. Nobeiguma noteikumi 
8.1. Šis līgums stājas spēkā 2016. gada ____._________. Līgums ir spēkā līdz 201__. gada 

_____._______________. 

8.2. Ja Izpildītājs nepilda šī līguma saistības, vai nav ievērojis šī līguma noteikumus, kā arī 

gadījumā, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski 

paziņojot Izpildītājam 2 (divi) mēnešus iepriekš.  

8.3. Ja Pasūtītājs nepilda šī līguma saistības, tad Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un 

izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam 2 (divus) mēnešus iepriekš. 

8.4. Ja Pasūtītājs 30 kalendāro dienu laikā nepilda līguma p.5.5. minētās darbības, tad Izpildītājam 

ir tiesības izbeigt līguma darbību vienpusējā kārta, rakstiski par to brīdinot Pasūtītāju vienu 

mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā uz Izpildītāju neattiecas līguma p.7.4. un p.7.6. minētais 

nosacījums. 
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8.5. Ja Pasūtītājam nav nepieciešama ēdināšanas pakalpojumu saņemšana no Izpildītāja, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt šo līgumu par to rakstiski paziņojot 

Izpildītājam 2 (divus) mēnešus iepriekš. 

8.6. Strīdi starp līguma slēdzēju pusēm tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunās netiek panākta 

vienošanās, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas 

Republikas tiesā. 

8.7. Visi līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstiski un 

abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.8. Visus paziņojumus Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz tā adresi ____________iela ____, Rīga, 

LV-10___, bet Izpildītājs Pasūtītājam - uz Pasūtītāja juridisko adresi Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-

1005, ar apdrošinātu pasta sūtījumu, pievienojot paziņojumu par sūtījuma izsniegšanu adresātam. 

Sūtījumi tiek uzskatīti par iesniegtiem adresātam 5 (piektajā) darba dienā pēc dienas, kad sūtījums 

nodots pasta iestādē, ko apliecina pasta izdarīta atzīme uz attiecīgās kvīts. 

8.9. Ja tiek mainīts Puses nosaukums, amatpersonas, norēķinu rēķini, adrese vai citi rekvizīti, kā 

arī, iestājoties apstākļiem, kas būtiski varētu ietekmēt šī Līguma izpildi, puses apņemas ne vēlāk 

kā 3 (trīs) dienu laikā paziņot viena otrai par notikušajām izmaiņām un apstākļiem šī Līguma 

noteiktajā kārtībā. Pretējā gadījumā vainīgā puse pilnībā atlīdzina otrai pusei tādejādi radušos 

zaudējumus. 

8.10. Šim līgumam pievienotie pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

8.11. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām un parakstīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem 

viens atrodas pie Pasūtītāja, bet viens pie Izpildītāja un abiem ir vienāds juridisks spēks. 

Pielikumā: 

1)Iepirkuma procedūras Nr. RPNC/2016/06 „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA 

”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem” nolikuma kopija uz ____ 

(________) lpp.; 

2) Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma iepirkuma procedūrai Nr. RPNC/2016/06 kopija - uz 

________ (_______________) lpp. 

 

IX. Līgumslēdzēju juridiskās adreses, rekvizīti, paraksti 
 

PASŪTĪTĀJA VĀRDĀ      IZPILDĪTĀJA VĀRDĀ 
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6.Pielikums  

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģistrācijas Nr. 50003342481 

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

 

 

„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

pacientiem un darbiniekiem” Nr. RPNC/2016/06 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģistrācijas Nr. 

50003342481, Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „ 

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

pacientiem un darbiniekiem” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/06) ietvaros, kā arī to, ka 

iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

 

mēs <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, 

kurā minēts, ka: 

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

2. izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 

<summa cipariem> EUR(<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto 

adresi ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visi strīdi, kas 

radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

 

     
vieta Datums amats paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds 
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7.pielikums 

 

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU 

 

 

Rīgā, 

____.___.2016. 

 

Apliecinām, ka saskaņā ar VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” organizētā 

iepirkuma ar identifikācijas Nr. RPNC/2016/06 Nolikumā noteikto, esam veikuši objekta 

apskati. 

 

 

Pretendenta pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo pakalpojuma 

apjomu uz vietas. 

 

 

 

Pretendents:  

_____________________________________________________________ 

 

Apstiprina:  

 

_____________________________ 
Pretendenta pārstāvja paraksts, atšifrējums 

 

 

 

Pasūtītāja pārstāvis:  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ___________________ 

  

 

______________________/____________________ / 

 


