LĪGUMS Nr.JAK/2019/3
par pārtikas produktu piegādi
Jēkabpils, 2019.gada 21.janvārī
Jēkabpils Agrobiznesa koledža, reģistrācijas Nr.90011018726, tās direktores Ritas Poles personā,
kura rīkojas saskaņā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikumu, turpmāk tekstā “PIRCĒJS”, no
vienas puses, un
SIA “Vecā maiznīca”, reģ.Nr.42403007589, tās valdes locekļa Aleksandra Purina personā, kas rīkojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā “PĀRDEVĒJS”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi
turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils
Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībai”, ID.Nr.JAK/2018/8, turpmāk tekstā
“IEPIRKUMS”, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā “LĪGUMS”:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pircējs pērk un pieņem, bet Pārdevējs pārdod un nodod pārtikas produktus (turpmāk tekstā –
Preces) saskaņā ar Pārdevēja Iepirkumā iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu
(1.pielikums).
1.2. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam šādā Iepirkuma daļā:
1.2.1. 13.daļa “Maize un konditorejas izstrādājumi”.
1.3. Pircējs apņemas samaksāt par piegādāto Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) ir EUR 2221,60 (divi
tūkstoši divi simti divdesmit viens euro un 60 centi). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus
saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. Līguma summā ir iekļauta Preču vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta un
izkraušanas izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas, kā arī citas
izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi Pircējam.
2.3. Līguma izpildes laikā samaksas apmērs par piegādātajām Precēm tiek aprēķināts saskaņā ar
Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā (1.pielikums) norādītajām cenām un Pircēja
pasūtījumos norādītajiem apjomiem.
2.4. Samaksu par Preču piegādi Pircējs veic ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no Preču piegādes
dienas un Pārdevēja iesniegta un Pircēja akceptēta preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas.
2.5. Pārdevējam preču pavadzīmē – rēķinā obligāti jānorāda: piegādātās Preces nosaukums, ražotājs
(audzētājs), izscelsmes vieta, skaits, maksājuma pamatsumma, PVN likme un kopējā maksājuma
summa.
2.6. Ja Pārdevējs nav iekļāvis Līguma 2.5.punktā noteikto informāciju preču pavadzīmē – rēķinā,
Pircējam ir tiesības prasīt Pārdevējam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr
Pārdevējs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Pārdevējam pienākošos summu. Šajā punktā
paredzēto tiesību izmantošana, neapmaksāt Pārdevēja izrakstīto preču pavadzīmi – rēķinu, nav
uzskatāma par savlaicīgu rēķinu nesamaksu, kas dod Pārdevējam tiesības saņemt līgumsodu vai
jebkādu zaudējumu atlīdzību.
2.7. Norēķini tiek veikti bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Pārdevēja bankas kontu, kas
norādīts Līgumā un/vai izsniegtajā preču pavadzīmē-rēķinā.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina
attiecīgs maksājuma rīkojums.
2.9. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti ar
naudas pārskaitījumiem.
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2.10. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā noteiktā
kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un Līguma
noteikumiem atbilstošu Preci.
2.11. Līguma izpildes laikā Preču cena atsevišķām preču grupām var tikt pārskatīta 1 (vienu) reizi
Līguma spēkā esamības laikā, izmainot cenu par vienību ne vairāk kā par 10% (desmit
procentiem) no Iepirkumā piedāvātās cenas. Cenas pārmaiņu iniciatori var būt abas Puses, proti,
cenas var tikt paaugstinātas vai pazeminātas, ja attiecīgā Puse pierāda, ka valstī notikušas cenu
pārmaiņas laika periodā no Līguma parakstīšanas brīža līdz laikam, kad Puse iesniedz lūgumu
pārskatīt cenas. Cenas var tikt paaugstinātas vai pazeminātas vadoties no vidējām patēriņa cenu
pārmaiņām. Cenas izmaiņas un pamatojums tiek noformēts rakstiski, sastādot vienošanos, kuru
pievieno kā Līguma pielikumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Prasības Preču kvalitātei, iepakojumam un marķējumam
3.1. Piegādāto Preču kvalitātei jāatbilst Iepirkuma dokumentos un tehniskajā un finanšu piedāvājumā
(1.pielikums) noteiktajām kvalitātes prasībām, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām, tostarp prasībām, kas
noteiktas Pārtikas aprites uzraudzības likumā un Ministru kabineta 2012.gada 13.marta
noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.
3.2. Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā
kopēja derīguma termiņa. Derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem ir vismaz 3 (trīs) dienas
no piegādes dienas.
3.3. Piegādes laikā Precēm jābūt fasētām Preču ražotāja oriģinālā iepakojumā un atbilstoši Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pilnīgu Preču drošību
pret iespējamajiem bojājumiem tās transportējot.
3.4. Materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jāatbilst Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar
pārtiku”, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulām (EK) Nr.852/2004,
Nr.853/2004 par pārtikas produktu higiēnu un 2004.gada 27.oktobra Regulai Nr.1935/2004 par
materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.
3.5. Pārdevējs nodrošina produkta, kurš atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas prasībām, vai kultūrauga, kurš atbilst lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas prasībām, sertifikāta derīguma termiņu visā Līguma darbības laikā.
3.6. Pārdevējs nodrošina, lai uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksamniecības vai
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, Preces piegādes brīdī ir atbilstoša norāde.
3.7. Piegādātās Preces marķējumā sniegtajai informācijai jābūt labi redzamai un saprotamai – tai
objektīvi jāatspoguļo Preces drošums vai nekaitīgums un kvalitāte. Marķējumā sniegtā
informācija nedrīkst piedēvēt Precei īpašības, kādas tai nepiemīt, kā arī maldināt Pircēju, ka
Precei piemīt kādas specifiskas īpašības, ja tādas īpašības piemīt visām attiecīgā veida Precēm.
Preces marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, to
nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi. Preces iepakojuma marķējumam
jāatbilst Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumu Nr.115 “Prasības fasētas pārtikas
marķējumam” prasībām.
4. Līguma darbība un izpildes kontrole
4.1. Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiks nodrošināta Preču piegāde, jānodrošina vispārējas higiēnas
prasības un konkrētā produkta pārvadāšanai nepieciešamā temperatūra, nodrošinot nemainīgu
pārtikas produkta kvalitāti piegādes laikā. Pārdevējs ir atbildīgs, ka Preces tiek piegādātas ar to
transportu, kuru Pārdevējs norādījis Iepirkuma piedāvājumā un ja tajā tika iekļauti transporti, kas
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atbilst vismaz EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiem, tad Pārdevējs nodrošina Preču piegādi
ar šo transportu.
4.2. Taru, kas tiek izmantota vairākkārtīgi, Pārdevējs nodod Pircējam lietošanā bez maksas. Pircējam
tara tiek piegādāta kopā ar Precēm saskaņā ar Pircēja pasūtījumu. Pēc minētās taras atbrīvošanas
Pircējs atgriež taru Pārdevējam.
4.3. Pārdevējs nodrošina izlietoto Preču iepakojuma (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem
piegādātie primārie – terciārie iepakojumi) pieņemšanu no Pircēja, nepieprasot papildus samaksu
par izlietotā iepakojuma pieņemšanu un nodrošinot tā atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi videi
draudzīgā veidā.
4.4. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci atsevišķās piegādes partijās ar savu transportu uz Jēkabpils
Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību, Dzirnavu ielā 1, Barkavā, Madonas novadā, un
veic Preču izkraušanu Pircēja norādītajās telpās.
4.5. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci pēc pasūtījuma veikšanas tehniskajā un finanšu piedāvājumā
norādītajā laikā (1.pielikums).
4.6. Pircēja kontaktpersona veic Preču pasūtīšanu, nosūtot pieprasījumu uz Pārdevēja e-pastu:
vm.rezekne@gmail.com vai pa faksu 64628281, un telefoniski- 64621042,29226664, 26606222
informējot Pārdevēja kontaktpersonu.
4.7. Pirms Preču piegādes Pārdevējs telefoniski saskaņo ar Līguma 10.2.punktā norādīto Pircēja
kontaktpersonu Preču piegādes laiku.
4.8. Preci nodod un pieņem, Pušu pārstāvjiem parakstot preču pavadzīmi-rēķinu. Prece uzskatāma par
piegādātu ar preču pavadzīmes-rēķina abpusēju parakstīšanas brīdi.
4.9. Pārdevējs nes pilnu materiālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz preču
pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim.
4.10. Pircējam ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt preču
pavadzīmi-rēķinu, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Preces tehniskajai specifikācijai, vai
neatbilst Līguma 4.6.punktā noteiktajā kārtībā veiktajam Preču pasūtījumam. Šajā gadījumā tiek
sastādīts divpusējs akts par konstatētajām neatbilstībām (3.pielikums) un Pārdevējam ir
pienākums 24 (divdesmit četru) stundu laikā piegādāt Preci atbilstoši Līguma noteikumiem un
pildīt ar piegādes termiņa nokavējumu saistītās sankcijas, ja piegādes termiņš ir nokavēts.
4.11. Par Līguma prasībām neatbilstošo Preci jau pēc Līguma 4.8.punktā noteiktajā kārtībā preču
pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 24 (divdesmit
četru) stundu laikā pēc fakta konstatēšanas, nosūtot paziņojumu pa faksu 64621055 un uzaicinot
Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām (3.pielikums). Pārdevējam pēc
paziņojuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, jāierodas
pie Pircēja Preču piegādes vietā. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu
bez Pārdevēja piedalīšanās.
4.12. Pārdevējam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un Līguma prasībām
atbilstošu Preci 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Līguma 4.11.punktā minētā akta
sastādīšanas brīža.
4.13. Līguma izpildes laikā Pircējam ir tiesības samazināt tehniskajā un finanšu piedāvājumā
(1.pielikums) norādītos Preču piegādes apjomus, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā vai,
vienojoties ar Pārdevēju, grozīt tehniskajā un finanšu piedāvājumā (1.pielikums) minēto Preču
sortimentu līgumcenas ietvaros.
5. Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Pārdevējs apņemas:
5.1.1. nodrošināt Preču piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem, tostarp Pārdevēja tehniskajam un
finanšu piedāvājumam (1.pielikums), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās kvalitātes,
nekaitīguma un marķēšanas prasības, tirdzniecības un vispāratzītus kvalitātes standartus,
5.1.2. ja tas pats nav bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai
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tās produktu kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas
prasībām atbilstošu produktu ražotājs vai audzētājs, attiecībā uz Precēm, kas atbilst
minētajām prasībām, uzturēt spēkā finanšu un tehniskajā piedāvājumā iesniegto ražotāju un
audzētāju sarakstu (tajā skaitā, ražotāju un audzētāju kontaktinformāciju, un ražotāju vai
audzētāju apliecinājumus par sadarbību ar attiecīgo piegādātāju pārtikas produktu piegādes
līguma izpildē) (2.pielikums),
5.1.3. ja Pārdevējs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tad uz sava rēķina nodrošināt nekvalitatīvās
Preces apmaiņu pret jaunu, kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā termiņā.
5.2. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādātajām Precēm saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
5.3. Pircējs apņemas pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci un veikt apmaksu.
5.4. Pircējam ir tiesības veikt piegādāto Preču izcelsmes un kvalitātes pārbaudes un pieteikt
pretenzijas, ja pārbaudīto Preču izcelsme un kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem.
6. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas otrai Pusei par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tā personāla darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp, rupjas neuzmanības, ļaunā
nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
6.2. Par apmaksas termiņa kavējumu Pārdevējam ir tiesības piemērot Pircējam līgumsodu 0,5% (nulle
komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto
dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no savlaicīgi neveiktā maksājuma
summas. Līgumsoda samaksu Pircējs veic, pamatojoties uz Pārdevēja izsniegto rēķinu.
6.3. Par piegādes termiņa kavējumu Pircējam ir tiesības piemērot Pārdevējam līgumsodu 0,5% (nulle
komats piecu procentu) apmērā no kavētās piegādes vērtības par katru nokavēto dienu, taču
kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no piegādes vērtības. Pircējam ir tiesības izmantot
ieskaitu un samazināt maksājumu Pārdevējam par aprēķināto līgumsoda summu.
6.4. Ja Pārdevējs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līguma 4.10.
un 4.12. punktā noteiktajā kārtībā, tas maksā Pircējam līgumsodu 100% (viens simts procentu)
apmērā no Līguma prasībām neatbilstošo Preču vērtības un atlīdzina visus Pircējam radušos
tiešos zaudējumus.
6.5. Līguma 6.2., 6.3. un 6.4. punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.
6.6. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju
pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti
izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Apakšuzņēmēji
7.1. Preču piegādes veikšanai Pārdevējs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā minētos
apakšuzņēmējus.
7.2. Pārdevējs atbild par apakšuzņēmēju veikto piegāžu atbilstību šī Līguma prasībām.
7.3. Pārdevējs apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē drīkst
veikt, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar Pircēju un ievērojot Publisko iepirkumu likuma
62.pantā noteikto kārtību.
7.4. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevēja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta visa informācija un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantu.
8. Nepārvarama vara
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8.1. Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas
varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar Latvijas Republikas
Civillikuma normām.
9. Līguma spēkā stāšanās, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
9.1. Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 21.janvāri un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no tā spēkā
stāšanās brīža, vai līdz pilnīgai saistību izpildei.
9.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami
tikai Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā un piektajā daļā minētajos gadījumos. Jebkuras
izmaiņas šī Līguma noteikumos kļūs par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un stājas spēkā tikai
tad, kad tās noformētas rakstiskā veidā un tās parakstījušas abas Puses.
9.3. Līgums var tikt izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
9.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu šādos gadījumos:
9.4.1. Pārdevējs ir nokavējis izpildījuma termiņu ilgāk kā par 5 (piecām) darba dienām,
9.4.2. izpildījums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā
termiņā,
9.4.3. Pārdevējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai
apliecinājumus,
9.4.4. Pārdevējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā
uz Līguma slēgšanu vai izpildi,
9.4.5. ir pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs
Pārdevējam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi
ietekmē Pircēja tiesības, kuras izriet no Līguma,
9.4.6. Pārdevējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu,
9.4.7. Pārdevējs Pircējam nodarījis zaudējumus,
9.4.8. Pārdevējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Pārdevējs nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē.
9.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Pircējs kavē piegādāto Preču apmaksas
termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
9.6. Tiesību vienpusēji lauzt šo Līgumu var izlietot, ja Puse ir tikusi brīdināta par plānoto Līguma
laušanu un nav novērsusi Līguma laušanas iemeslu Puses noteiktajā termiņā.
10. Citi noteikumi
10.1. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis: komercdirektors Jurijs Budrevskis, mob.29419759, faks
64621055, e-pasts: veca.maiznica@apollo.lv.
10.2. Pircēja pilnvarotais pārstāvis: Pircēja pilnvarotais pārstāvis: Andris Ģērmanis, tālrunis
29445017, fakss 64807211, e-pasts barkarod@madona.lv
10.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:
10.3.1. kontaktēties ar Pusēm par Līguma izpildes jautājumiem,
10.3.2. koordinēt kvalitatīvu Līguma izpildi,
10.3.3. risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
10.4. Pusēm ir pienākums nekavējoties (bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā) informēt vienai otru
par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un
kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz pilnvarotajiem pārstāvjiem.
Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju
par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs radušies otrai Pusei.
10.5. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
10.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros kopā ar trīs pielikumiem uz 14
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(četrpadsmit) lapām ar vienādu juridisku spēku, katrai no Pusēm pa vienam eksemplāram.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģ. Nr. 90011018726
Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV94TREL715069101100B
Tālrunis: +371 652 31726
Fakss: +371 652 31917
E-pasts: koledza@jak.lv

Pārdevējs:
SIA “Vecā maiznīca”
Reģistrācijas Nr.42403007589
PVN maksātāja Nr.LV42403007589
Juridiskā adrese: Brīvības iela 14K, Rēzekne,
LV-4601
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: Nr.LV35HABA0551001695141

___________________
/Direktore Rita Pole/
z.v.

______________________________
(Valdes loceklis Aleksandrs Purins)
z.v.
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1.pielikums
21.01.2019. līgumam Nr. JAK/2019/3
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Vispārējās prasības visām iepirkuma procedūras daļām:
1. Piegādes laiks un vieta – pēc pasūtītāja pieprasījuma (telefoniski, pa faksu vai e-pastu) darba dienās no plkst.7.00 – 15.00, pasūtītāja adresē: Jēkabpils
Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība Dzirnavu ielā 1, Barkavā, Madonas novadā.
2. Piegāde veicama pa daļām atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam. Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, informēs par nepieciešamajām pārtikas produktu grupām
un daudzumu.
3. Pārtikas produktu piegāde jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām aprīkotos transportlīdzekļos.
4. Pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam un realizācijas termiņiem.
5. Pārtikas produktu derīguma termiņam uz piegādes brīdi jābūt ne mazākam par 75% no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa.
6. Ātri bojājošiem pārtikas produktiem derīguma termiņam uz piegādes brīdi jābūt ne mazākam par trīs dienām.
7. Nav atļauta atkārtoti saldētas produkcijas piegāde.
8. Pārtikas produktiem jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas regulē pārtikas ražošanu un apriti.
9. Pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti.
10. Pārtikas produkti nesatur pārtikas piedevas – krāsvielas, garšas pastiprinātājus (E620–E650), konservantus un saldinātājus. Sāls daudzumam jābūt
norādītam specifikācijā.
11. Visiem pārtikas produktiem jābūt safasētiem nebojātā iepakojumā atbilstoši drošības un higiēnas prasībām.
12. Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Uz pārtikas produktu iepakojuma jābūt norādītam uzturvielu
daudzumam produkta 100 gramos.
13. Ja fasējums nav norādīts, tad piegādātājs to var izvēlēties atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām.
14. Ja aprakstā pie augļiem, ogām vai dārzeņiem nav norādīta piegādes sezona vai mēneši, pretendentam jānodrošina produkta piegāde visu gadu saskaņā
ar pasūtījumiem.
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Nr.
p.k.

Produkta
nosaukums

Specifikācija
(produkta apraksts)

1

2

3

1.

Kviešu maize,
t.sk.
pilngraudu

Kopējais
plānotais
Apjoma
apjoms
mērvienība
12
mēnešiem

Piedāvātā
produkta
izcelsmes
valsts un
ražotājs

Piedāvātā
produkta
ražotāja
dotais
nosaukums

Piedāvātā produkta
apraksts

4
5
6
7
8
13. Iepirkuma daļa – maize un konditorejas izstrādājumi
1 gab. svars 0,400 kg.
Sagriezta. Svaiga,
diennakts cepums.
Iepakota poliet.maisiņā.
Sastāvdaļas: kviešu
milti, dzeramais ūdens,
raugs presētais, pārtikas
Latvija,
Sagriezta,
polietilēna
ražošanas sāls,
SIA
Mēness
iepakojumā, no 100%
uzlabotājs (kviešu milti,
kg
360
"Vecā
Baltmaize
augstākā labuma miltiem,
pārtikas fermentu
maiznīca",
a/l
bez konservantiem.
preperāts, miltu
Rēzeknē
apstrādes līdzeklis:
askorbīnskābe). 100 g
produkta satur: tauki1,0g, ogļhidrāti-46,9g,
olbaltumvielas-7,7g,
sāls-0,4g. Enerģ.vērt.
965 kJ/227 kCal.
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Piedāvātā
Piedāvātā
produkta
produkta
cenas
cena par
kopsumma
vienu
par
apjoma
plānoto
mērvienību, apjomu 12
bez PVN
mēnešiem,
(EUR)
bez PVN
(EUR)
9
10 = 5x9

1,05

378,00

2.

3.

Rudzu maize

Saldskābmaize

Atbilst BL vai NPKS
prasībām.
Sagriezta,
polietilēna
iepakojumā,
bez konservantiem.

Kviešu,
sagriezta,
polietilēna iepakojumā.

kg

kg

300

Latvija,
SIA
"Vecā
maiznīca",
Rēzeknē

Tautas
rudzu
maize

300

Latvija,
SIA
"Vecā
maiznīca",
Rēzeknē

Rēzeknes
saldskābā
maize

9

1 gab. svars 0,500 kg.
Sagriezta. Svaiga,
diennakts cepums.
Iepakota poliet.maisiņā.
Sastāvdaļas: dzeramais
ūdens, rudzu milti,
kviešu milti, raugs
presētais, pārtikas
ražošanas sāls, sīrups
rafinētais. 100 g produjta
satur: tauki-1,0g,
ogļhidrāti-42,5g,
olbaltumvielas-6,7g,
sāls-0,5g. Enerģ.vērt.876 kJ/206 kCal.
1 gab. svars 0,700 kg.
Sagriezta. Svaiga,
diennakts cepums.
Iepakota poliet.maisiņā.
Sastāvdaļas: rudzu milti,
dzeramais ūdens, kviešu
milti, cukurs, rudzu
iesals nefermentēts,
pārtikas ražošanas sāls,
ķimenes, presētais raugs.
100 g produkta satur:
tauki-1,1g, ogļhidrāti54,0g, olbaltumvielas5,0g, sāls-1,2g.
Enerģ.vērt. 1087 kJ/256
kCal.

0,76

228,00

1,05

315,00

4.

5.

Pīrādziņi
saldie un sāļie

Sāļie pīrādziņi (speķa u.c.
dažādi pīrādziņi, pildīti ar
žāvētu gaļu (vienības
svars 0,03-0,05kg), saldie
pīrādziņi.

Kūkas un
plātsmaizes

Biskvīta
mīkla,
ar
dažādiem
pildījumiem
(krēms, biezpiena masa,
u.c.), tajā skaitā groziņi ar
augļiem. Svars 80-100 g.

kg

kg

90

Latvija,
SIA
"Ludzas
maiznīca",
Ludzā

Šķiņķa
radziņi

90

Latvija,
SIA
"Ludzas
maiznīca",
Ludzā

Pīrāgs ar
biezpienu

10

1 gab. svars 0,025 kg.
Svaigi, diennakts
cepums. Iepakoti
poliet.maisiņā.
Sastāvdaļas: kviešu
milti, speķis (26%),
cukurs, ūdens, rapšu eļļa,
piens, pārtikas ražošanas
sāls, presētais raugs. 100
g produkta satur: tauki30,9g, ogļhidrāti- 32,9 g,
olbaltumvielas-5,4g,
sāls-1,2g. Enerģ.vērt.
1880 kJ/424 kCal.
1 gab. svars 1,00 kg.
Svaigs, diennakts
cepums. Iepakots
kartona kārbā.
Sastāvdaļas: kviešu
milti, ūdens,biezpiena
siers (pasterizēts
vāvpiens, ferments,
tīrkultūras baktērijas),
biezpiens, cukurs,
rozīnes, rapšu eļļa, olas,
piedeva
biezpienam,pārtikas
ražošanas sāls, presētais
raugs, vanilīns. 100 g
produkta satur: tauki-5,2
g, ogļhidrāti- 55,9 g,
olbaltumvielas-10,4 g,
sāls-0,05g. Enerģ.vērt.

5,80

522,00

3,51

315,90

6.

7.

Saldie un sāļie
kliņģeri

Tortes

Izstrādājumi
atbilst
izvirzītajām
kvalitātes
prasībām, saldie kliņģeri
ar vai bez glazūras,
sveramie, fasēti.

Biskvīta u.c. mīklas tortes
ar dažādu pildījumu un
garnējumu.

kg

kg

50

Latvija,
SIA
"Ludzas
maiznīca",
Ludzā

Svētku
kliņģeris

60

Latvija,
SIA
"Ludzas
maiznīca",
Ludzā

Zemeņu,
Karameļu
tortes
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1319 kJ/232 kCal.
1 gab. svars 1 kg. Svaigs.
Iepakots kartona kārbā.
Sastāvdaļas: kviešu
milti, ūdens, cukurs,
cukātu maisījums(
glikozes sīrups, apelsīnu
un citronu miziņas,
cukurs, citronskābe)
rapšu eļļa, presētais
raugs, pārtikas ražošanas
sāls, olas, vanilīns,
kurkuma. 100 g produkta
satur: tauki-7,7g,
ogļhidrāti- 65,2 g,
olbaltumvielas-7,2g,
sāls- 0,05. Enerģ. vērt.
1516 kJ/359 kCal.
1 gab. svars 1 kg.
Svaigas. Iepakotas
kartona kārbā.
Sastāvdaļas: kviešu
milti, ūdens, cukurs,
zemenes (20%), biskvīta
maisījums, želejas
maisījums, karameļu
krēms, pārtikas
ražošanas sāls, olas,
pārtikas
krāsviela,vanilīns. 100 g
produkta satur: tauki8,9g, ogļhidrāti- 32,1 g,
olbaltumvielas-3,9g,

2,51

125,50

5,62

337,20

sāls- 0,05. Enerģ. vērt.
995 kJ/237 kCal.
Summa kopā, bez PVN (EUR)

Pircējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģ. Nr. 90011018726

Pārdevējs:
SIA “Vecā maiznīca”
Reģistrācijas Nr.42403007589
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.LV42403007589

Direktore

Valdes loceklis

_____________________ Rita Pole

_____________________ Aleksandrs Purins

12

2 221,60

2.pielikums
21.01.2019. līgumam Nr. JAK/2019/3
Paaugstinātas kvalitātes produktu un kultūraugu saraksts

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

Iepirkuma
daļas un
produkta
pozīcijas nr.
13.daļa
pozīcija nr.1
13.daļa
pozīcija nr.2
13.daļa
pozīcija nr.3
13.daļa
pozīcija nr.5

Produkta vai
kultūrauga,
kurš atbilst BL,
LPIA vai NPKS
prasībām,
nosaukums

Produkta vai
kultūrauga,
kurš atbilst BL, LPIA
vai NPKS prasībām,
ražotāja
nosaukums

Mēness baltmaize

SIA “Vecā maiznīca”

Tautas formas
maize
Rēzeknes
saldskābā maize
Pīrāgs ar
biezpienu

SIA “Vecā maiznīca”
SIA “Vecā maiznīca”
SIA “Ludzas
maiznīca”

Produkta vai
kultūrauga,
kurš atbilst BL,
LPIA vai NPKS
prasībām,
piegādātāja
nosaukums
SIA “Vecā
maiznīca”
SIA “Vecā
maiznīca”
SIA “Vecā
maiznīca”
SIA “Vecā
maiznīca”

Produkta vai
kultūrauga,
kurš atbilst
BL, LPIA vai
NPKS
prasībām,
sertifikāta
numurs
Nr.175-7816/2
Nr.175-7816/2
Nr.175-7816/2
Nr.212-7816/1

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

-

-

-

-

-

-

-

Sadarbības līgums

Pircējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90011018726

Pārdevējs:
SIA “Vecā maiznīca”
Reģistrācijas Nr.42403007589
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.LV42403007589

Direktore

Valdes loceklis

_____________________ Rita Pole

_____________________ Aleksandrs Purins
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3.pielikums
21.01.2019. līgumam Nr. JAK/2019/3
Akts Nr.___
par neatbilstošu pārtikas produktu piegādi
201_.gada ___._________
Akts sastādīts par to, ka piegādātājs _______________________ ir piegādājis pārtikas produktus
__________________________________________________________________, kas neatbilst starp
Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un piegādātāju noslēgtā līguma noteikumiem.
Piegādāto pārtikas produktu apraksts, konstatētās neatbilstības:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________
Pārtikas produkti nodoti piegādātājam apmaiņas veikšanai: _______________
/datums, laiks/

Nodrošināt līguma noteikumiem atbilstošu pārtikas produktu piegādi līdz: _______________
/datums, laiks/

Atzīme par novērsto neatbilstību:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Aktu sastādīja:
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pārstāvis: __________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/

Piegādātāja pārstāvis: __________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
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