ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VADLĪNIJAS PĀRTIKAI UN ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMIEM
Zaļā publiskā iepirkuma prasību un kritēriju
darbības joma:

•

visu veidu pārtikas produktu piegādes;

•

ēdināšanas pakalpojumi.

Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasību un kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes iepirkumiem ir
obligāta, veicot iepirkumus, kas CPV klasifikatorā atpazīstams ar kādu no sekojošiem CPV kodiem: 15000000-8
Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija un CPV 03000000-1 Lauksaimniecības, saimniecības,
zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija.
ZPI prasību un kritēriju piemērošana ēdināšanas pakalpojumiem ir obligāta veicot iepirkumus, kur galvenais
iepirkuma priekšmets un mērķis ir ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana, kas CPV klasifikatorā atpazīstama ar
kādu no sekojošiem CPV kodiem: 55300000-3 Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi, 55500000-5 Ēdnīcu un
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.
Savukārt pakalpojumu, kuru primārais mērķis nav ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana, piemēram,
semināru organizēšanas pakalpojumi (CPV kods - 79951000-5), kuros kā atsevišķa komponente iespējama
kafijas paužu un/vai ēdināšanas nodrošināšana, ietvaros ZPI prasības un kritēriji pēc iespējas piemērojami
brīvprātīgi.
ZPI vadlīnijas:

Zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas ir Ministru Kabineta (MK) noteikumu Nr. 353 (20.06.2017) “Prasības zaļajam
publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” papildinošs dokuments, kas apkopo ar konkrētās
preču/pakalpojumu grupas ZPI prasībām un kritērijiem saistīto informāciju. Vadlīnijās ir apkopoti MK noteiktās
ZPI prasības un kritēriji konkrētam iepirkuma posmam (tehniskās specifikācijas/piedāvājumu izvērtēšanas
kritēriji/līguma izpildes noteikumi). Aiz katras ZPI prasības un kritērija seko tam atbilstoša verifikācijas
(atbilstības pārbaudes) metode. Nobeigumā sniegti plašāki paskaidrojumi dažiem ar iepirkuma organizēšanu un
īstenošanu saistītiem aspektiem. Tāpat ir pievienoti attiecīgo prasību piemērošanas piemēri un tehniskās
specifikācijas veidne.

2020.gada 12.septembrī stājās spēkā MK noteikumu Nr. 353 (20.06.2017) “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” izmaiņas.
Tādējādi, lai veidotu strukturizētu pārskatu par kritērijiem, ir veikts ilustratīvs apkopojums par veiktajām izmaiņām.
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MK izmaiņu
rezultātā liels
uzsvars ir likts, lai
maksimāli iepirktu
atbilstoši
bioloģiskās
lauksaimniecības,
NPKS vai integrētās
ražošanas
kritērijiem audzētus
vai ražotus
produktus un
sezonālus
produktus, kā arī
nodrošinātu
piegādes maršruta
optimizāciju un
zemu emisiju
līmeņa transporta
izmantošanu, lai
samazinātu
ogļskābās gāzes
izmešu apjomu.
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Shematiski attēlotas MK noteikumu jaunās prasības:
PĀRTIKAS PRODUKTU
KVALITĀTE

Vismaz 2 no prasībām
Bioloģiskie

Integrētie

Latvijas Nacionālā pārtikas kvalitātes
shēma

1.

Piens un kefīrs

≥ 35%

un

neattiecas

un

≥ 45 % no noteiktas produktu grupas
masas vai vērtības

2.

Graudaugu pārstrādes produkti
(auzu pārslas, kviešu milti, griķi)

≥ 20%

un

neattiecas

un

≥ 45 % no noteiktas produktu grupas
masas vai vērtības

3.

Augļi, ogas un dārzeņi

>X%

vai

>X%

vai

≥ 45 % no noteiktas produktu grupas
masas vai vērtības

4.

Viss pārējais produktu apjoms

>X%

un

neattiecas

un

≥ 45 % no noteiktas produktu grupas
masas vai vērtības

Citas produktu iepirkumu daļas
Konkrētu produktu saraksts

Uzmanību!!! Videi draudzīgas piegādes un sezonālu pārtikas produktu prasības attiecina tikai uz
tiem produktiem, uz kuriem ir attiecināmas pārtikas produktu kvalitātes prasības.
VIDEI DRAUDZĪGA PIEGĀDE
UN SEZONĀLU PĀRTIKAS
PRODUKTI

1.

Augļi, ogas un dārzeņi

2.

Citas produktu iepirkumu daļas

Vismaz 2 no prasībām
Transportlīdzekļi ar
vismaz EURO 5 vai V

Sezonalitāte
Jā

vai

Neattiecas
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Piegādes attālums

Jā

vai

Jā

un

≤ 250 km
≤ 250 km

Vadlīnijās izmantotie saīsinājumi
Bioloģiskie

pārtikas produkti, kas ražoti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm

CPV

iepirkumu klasifikators, kas veidots pēc kopējās iepirkumu vārdnīcas (Common Procurement Vocabulary)

ĢMO

ģenetiski modificēts organisms

Integrētie

pārtikas produkti, kas ražoti saskaņā ar integrētās ražošanas kritērijiem

IUB

Iepirkumu uzraudzības birojs

NPKS

Latvijas Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

MK

Ministru Kabineta

PIL

Publisko iepirkumu likums

PVD

Pārtikas un veterinārais dienests

SPSIL

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

TS

Tehniskā specifikācija

VARAM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

ZPI

Zaļais publiskais iepirkums
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1. NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀŽU UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU ZAĻAJAM PUBLISKAJAM IEPIRKUMAM
Normatīvais akts
Publisko iepirkumu likums (PIL),
19. pants
https://likumi.lv/doc.php?id=287760

Attiecināmo prasību izklāsts
Zaļais publiskais iepirkums
(1) Pasūtītājs, sagatavojot iepirkumu, ņem vērā saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktās prasības. Ja tādas nav
noteiktas, pasūtītājs pēc iespējas dod priekšroku tādām tehnisko specifikāciju prasībām, piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem un iepirkuma līguma izpildes noteikumiem, kas nodrošina iepirkuma atbilstību zaļā publiskā iepirkuma
principiem, ievērojot samērīguma principu un balstoties uz objektīviem iemesliem.
(2) Ministru kabinets nosaka zaļā publiskā iepirkuma principus, prasības un to piemērošanas kārtību, preču,
pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām piemēro zaļā publiskā iepirkuma prasības, piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijus, iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību.
(3) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā likuma 9. panta noteikumus, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par pārtikas
produktu piegādi, tā paredzamā līgumcena ir zemāka par 42 000 euro un tiek ievērotas Ministru kabineta noteiktās
zaļā publiskā iepirkuma prasības attiecībā uz pārtikas produktu piegādēm.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likums (SPSIL), 28.pants
https://likumi.lv/ta/id/288730sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzejuiepirkumu-likums

Zaļais publiskais iepirkums
(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, sagatavojot iepirkumu, ņem vērā saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktās
prasības. Ja tādas nav noteiktas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc iespējas dod priekšroku tādām tehnisko
specifikāciju prasībām, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un iepirkuma līguma izpildes noteikumiem, kas
nodrošina iepirkuma atbilstību zaļā publiskā iepirkuma principiem, ievērojot samērīguma principu un balstoties uz
objektīviem iemesliem.
(2) Ministru kabinets nosaka zaļā publiskā iepirkuma principus, prasības un to piemērošanas kārtību, preču,
pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām piemēro zaļā publiskā iepirkuma prasības, piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijus, iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību.

MK 20.06.2017. noteikumi Nr. 353
„Prasības zaļajam publiskajam
iepirkumam un to piemērošanas
kārtība"
https://likumi.lv/ta/id/291867prasibas-zalajam-publiskajamiepirkumam-un-to-piemerosanaskartiba

•

noteikumi nosaka zaļā iepirkuma prasības un kritērijus, kurus izmanto to preču un pakalpojumu publiskajā
iepirkumā, kam zaļais iepirkums piemērojams obligāti (1. pielikums) (MK not. 1.2. p.).

•

papildus šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktajam preču, pakalpojumu vai būvdarbu publiskajā iepirkumā
var izmantot arī citas zaļā iepirkuma prasības un kritērijus, ja tie attiecināmi uz iepērkamo preču un
pakalpojumu grupu vai būvdarbiem, nodrošina brīvu preču un pakalpojumu kustību, vienādas iespējas
piegādātājiem, atklātību un prasību samērību un nepieļauj diskrimināciju (MK not. 8. p.).
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SECINĀJUMI.
1) Pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ZPI prasību un kritēriju piemērošana publiskajā iepirkumā ir obligāta (MK 20.06.2017.
noteikumi Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība", 1. pielikums).
2) Papildus 1. pielikumā noteiktajām ZPI prasībām un kritērijiem publiskajā iepirkumā var izvirzīt arī citas ZPI prasības un kritērijus, ja tie izpilda MK
20.06.2017. noteikumu Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 8. punkta prasības.

2. BŪTISKĀ IETEKME UZ VIDI
Ietekme uz vidi

Ietekmes samazināšanas pasākumi ar ZPI palīdzību

Pesticīdu un minerālmēslu izmantošanas izraisītā ūdeņu eitrofikācija, augsnes
paskābināšanās, un tās kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

Atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām ražotu produktu iepirkums.
Saskaņā ar integrētās ražošanas kritērijiem ražotu produktu iepirkums.
Saskaņā ar Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām atbilstošs
iepirkums.

Intensīvās lauksaimniecības, zvejniecības un lopkopības izraisīta augsnes
erozija, mežu un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās.

Sezonālu produktu iepirkums.

Gaisa piesārņojums un gaisa kvalitātes pasliktināšanās.

Piegādes maršruta optimizācija un zemu ogļskābās gāzes emisiju līmeņa
transporta izmantošana pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšanai.

Nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem, neievērojot dzīvnieku labturības
principus

Dzīvnieku izcelsmes produktu iepirkums, ievērojot augstus labturības
standartus.

Liels enerģijas un ūdens patēriņš pārtikas produktu ražošanā un virtuvē,
ēdienus sagatavojot.

Energoefektīvas un ūdens taupīšanas iespējām atbilstošas virtuves iekārtas.

Dažādas sadzīves ķīmijas izmantošana virtuvē, kas atstāj kaitīgu iespaidu uz
virtuves personālu un vidi, nonākot notekūdeņos.

Videi draudzīgu mazgāšanas līdzekļu lietošana.

Atkritumi.

Atkārtoti izmantojamu galda piederumu lietojums
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3. AR ZPI PRASĪBĀM UN KRITĒRIJIEM SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA
Darbības joma

1. pārtikas produktu piegādes.
2. ēdināšanas pakalpojumi.

Uzziņas par ZPI
prasību un
kritēriju avotiem

Svarīgākie
normatīvie akti,
kuru nosacījumi
ietverti ZPI
prasībās un
kritērijos vai
verifikācijas
metodēs

ES ZPI kritēriji pārtikai un ēdināšanas
pakalpojumiem (latviski)
Tehniskais raksturojums (angliski)

1) Atveriet EK ZPI mājas lapu:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
2) Atrodiet sadaļu Food Catering services and vending machines un atveriet attiecīgo
dokumentu!

•

PADOMES REGULA (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un
par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu

•

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas,
marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko
produktu marķēšanu.

•

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā) un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie akti);

•

Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”

•

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums

•

Pārtikas aprites uzraudzības likums

•

Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumi Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība”

•

Ministru kabineta 2009.gada 15. septembra noteikumi Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas,
uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība"

•

Ministru kabineta 2009.gada 20. oktobra noteikumi Nr.1204 “Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav
regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību."

•

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par
piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai
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Ar pārtikas un
ēdināšanas
pakalpojumu
ZPI prasībām un
kritērijiem vai to
verifikāciju
saistītie
marķējumi un
standarti

Mājaslapa: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm
Eiropas Savienības (ES) bioloģiskās ražošanas logotips (zaļā lapiņa) nosaka, ka iegādājoties produktus
marķētus ar šo zīmi, patērētāji var būt pārliecināti, ka:
•

vismaz 95 % no šī produkta lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļām ir ražotas bioloģiski;

•

produkts atbilst oficiālās kontroles noteikumiem;

•

produkts slēgtā iepakojumā nācis tieši no ražotāja vai fasētāja;

Visiem Latvijas teritorijā izplatītajiem bioloģiskiem produktiem, tai skaitā tiem, kas ir ievesti no citām ES
dalībvalstīm vai citām valstīm, ir jābūt atbilstoši sertificētiem.
Latvijā ir divas sertifikācijas institūcijas, kas izsniedz bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu: SIA
„Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) un biedrība „Vides kvalitāte” (VK), kuras kontrolē Pārtikas un
veterinārais dienests.
Bioloģisko produktu marķējumā jābūt logotipam (zaļā lapiņa), kontroles institūcijas koda numuram (Latvijā
LV-BIO-01
(VK),
LV-BIO-02
(STC))
un
vietai,
kur
ražoti
produkta
sastāvā
esošie
lauksaimniecības izejmateriāli (Lauksaimniecība ES/ārpus ES vai valsts nosaukums), kā arī ražotāja,
fasētāja vai tirgotāja nosaukumam, t.i., ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējumam.
Pārtikas un veterinārais dienests reģistrē informāciju par kontroles institūcijās reģistrētajiem bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmumiem. Informācija pieejama - https://registri.pvd.gov.lv/cr
Mājas lapa: http://www.ekoprodukti.lv
Preču zīme „Latvijas Ekoprodukts”. Šī zīme pieder biedrībai „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācija” (LBLA). Preču zīme ir piereģistrēta Latvijas Republikas patenta valdē.
Par preču zīmes lietotāju var kļūt bioloģiskās lauku saimniecības un uzņēmumi, kuriem ir izdots sertifikāts
par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Papildus ir jānoslēdz līgums ar LBLA par preču zīmes
lietošanu un jāiepazīstas ar preču zīmes lietošanas nosacījumiem un korporatīvo stila grāmatu.
Šī preču zīme nav obligāti lietojama, un tā norāda tikai uz konkrētās bioloģiskās lauksaimniecības produkta
izcelsmes vietu – Latviju. Ja attiecīgā lauku saimniecība vai uzņēmums vēlas lietot marķējumā preču zīmi
„Latvijas ekoprodukts”, tad uz šīs paša produkta ir obligāti jābūt ES bioloģiskās lauksaimniecības
marķējumam.
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Mājas lapa: http://www.karotite.lv
Latvijas Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma (NPKS) apvieno uzņēmumus un to ražoto produkciju, kas
atbilst noteiktām kvalitātes prasībām. NPKS produkta atbilstības sertifikātu izsniedz LR Pārtikas un
veterinārais dienests. NPKS produktiem ir 2 veidu norādes:
„BORDO KAROTĪTE”.
Ietilpst NPKS, un to var iegūt produkti, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām:
1) tas nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv un nav ražots no tiem;
2) produkta ražošanā nav izmantotas atsevišķas pārtikas krāsvielas;
3) atbilst kritērijiem, kas noteikti konkrētām produktu grupām;4) produkta pilns pārstrādes cikls notiek
vienā Eiropas Savienības dalībvalstī vai reģionā, kas minēts norādē.
Patērētāji šos produktus var atpazīt pēc bordo krāsas karotītes ar norādi „Kvalitatīvs produkts”. Ja
apakšmalā ir uzraksts „Ražots Latvijā”, tas apliecina, ka produkta pilns pārstrādes cikls noticis Latvijā.
„ZAĻĀ KAROTĪTE”.
Produkts atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un to marķē ar tā saucamo
zaļo karotīti, ja produkta ražošanā ir ievērotas pirmajā, otrajā un trešajā punktā augstākminētās prasības
un vismaz 75 procenti no produkta ražošanā izmantotajām izejvielām ir iegūtas vienā Eiropas Savienības
dalībvalstī vai reģionā, kas norādē minēta kā izcelsmes valsts vai reģions.
Tiesības izmantot šīs norādes piešķir Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF). Papildus ražotājam ir
jānoslēdz līgums ar LPUF par kvalitātes NPKS norādes lietošanas tiesībām.
Pārtikas un veterinārais dienests izdod sertifikātu un uztur NPKS produktu un uzņēmumu reģistru
https://registri.pvd.gov.lv/cr/e5c5314c
Mājas lapa: http://www.vpvb.gov.lv/lv/emas
Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS) izveidota un ieviesta kā pārvaldības
instruments, kas veicina vides aizsardzības, resursu racionālas izmantošanas un sabiedrības informēšanas
pasākumu pilnveidošanu un uzlabošanu uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, iestādēs un pašvaldībās, kas
brīvprātīgi iesaistās sistēmā.
Organizāciju reģistrācija: Vides pārraudzības valsts birojs.
Prasības:
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1) apzināt vides problēmas un izstrādāt vides politiku;
2) ieviest vides pārvaldības sistēmu (VPS) un iekšējo audita sistēmu;
3) izstrādāt vides deklarāciju ar informāciju par paveikto un plānoto;
4) regulāri atjaunināt vides deklarāciju, nodrošinot tās pieejamību sabiedrībai.
Organizācijas VPS un audita sistēmu pārbauda akreditēts verificētājs, kas apstiprina vides deklarāciju.
VPS pamatā ir LVS EN ISO 14001 standarta prasības.
LVS EN ISO 14001:2015
“Vides pārvaldības sistēmas.
Prasības vadlīniju lietošanai
(ISO 14001:2015)”

Šis standarts paredz, ka pakalpojumu sniedzējs ir savā uzņēmumā ieviesis vides pārvaldības sistēmu (VPS),
ir apzinājis vides un ilgtspējas prasības savā uzņēmumā, ir apņēmies mazināt šo ietekmi uz vidi un to
praktiski īsteno, kā arī regulāri pārskata, kā varētu papildus uzlabot savu darbību šajā jomā. Lai
pārliecinātos par VPS faktisko darbību un to vai tā atbilst minimālajām standarta prasībām, tās ieviešanu
apliecina neatkarīga atzīta iestāde (iestāde, kas akreditēta izdot sertifikācijas atzinumus par atbilstību
ISO 14001 standartam).
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4. PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀŽU ZAĻAIS PUBLISKAIS IEPIRKUMS
Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas

ZPI prasības un kritēriji

Iepirkuma līguma priekšmets

Pārtikas produktu (vai noteiktas pārtikas produktu grupas) iepirkums atbilstoši ZPI kritērijiem.
ZPI prasību un kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes iepirkumiem ir obligāta, veicot iepirkumus, kas
CPV klasifikatorā atpazīstams ar kādu no sekojošiem CPV kodiem: 15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni,
tabaka un saistītā produkcija un CPV 03000000-1 Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības,
mežsaimniecības un saistītā produkcija.

Tehniskās specifikācijas

1. PĀRTIKAS PRODUKTU ATBILSTĪBA
Pasūtītājs papildus cenas vai izmaksu kritērijam paredz vismaz divas prasības no katras no zemāk uzskaitītajām
divām ZPI prasību grupām:
1.1. PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTE
1.1.1. a. Iegādājoties pienu un kefīru vismaz 35
procentiem no visas piena un kefīra masas vai
vērtības (no 2022.gada 1. janvāra vismaz 50
procenti) jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
un
par
Regulas
(EEK)
Nr. 2092/91 atcelšanu);
No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie
akti);
Iegādājoties graudaugu pārstrādes produktus
(piemēram, auzu pārslas, kviešu milti, griķi) vismaz
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1.1.1. b. Iegādājoties citas produktu grupas [X]
procenti no visas produktu masas vai vērtības vai X
procenti (no noteiktas produktu grupas, pēc izvēles:
piena produktiem (izņemot pienu un kefīru), gaļas
produktiem, augļiem un dārzeņiem, vai konkrētu
produktu saraksts, pēc izvēles: kartupeļi, liellopu
gaļa, olas) jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
un
par
Regulas
(EEK)
Nr. 2092/91 atcelšanu); No 2022. gada 1. janvāra
būs spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.
gada 30. maija Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās
ieviešanai nepieciešamās regulas (īstenošanas un
deleģētie akti);

20 procentiem no graudaugu pārstrādes produktu
masas vai vērtības jābūt ražotiem atbilstoši
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK)
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK)
Nr. 2092/91 atcelšanu);
No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie
akti);
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE.
Produkti ar ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu tiks uzskatīti par atbilstīgiem. Par atbilstīgiem tiks
uzskatīti arī produkti, par kuriem pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par sadarbību vai sadarbības
uzsākšanu ar bioloģisko produktu ražotāju (audzētāju), ja tiks noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar
pasūtītāju (ja pretendents pats nav ražotājs vai audzētājs).
Graudaugu pārstrādes produktu uzskaitījums ir auzu pārslas, kviešu milti un griķu putraimi. Pēc Pasūtītāja
tirgus situācijas izvērtējuma to var papildināt ar citiem graudaugu pārstrādes produktiem. Prasība neattiecas uz
produktiem, kas nav nosaukti, bet ir graudaugu pārstrādes produkti, piemēram, rudzu milti, griķu milti, zaļie
griķi, dažādi zaļo griķu putraimi, tvaicēti griķi, u.c.
Piemērojot 1.1.1.a obligāto iepirkumu (piens un kefīrs, graudaugu pārstrādes produkti), ja pasūtītājs izvēlas
iepirkt 100% bioloģiskos produktus, tad nav nepieciešams iekļaut vēl papildus kritērijus, jo bioloģiskajai
produkcija ir visaugstāk izvirzītās prasības, tādējādi arī iekļauj citas prasības (i.e. integrēto ražošanu, Latvijas
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības). Bioloģisko produktu prasības neattiecas uz citām grupām, uz
kurām attiecas 1.1.1. b noteikumi.
un
1.1.2. [X] procentiem no visas produktu masas vai vērtības vai X procenti vai noteikta produktu grupa,
piemēram, augļi, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, burkāni, āboli] jābūt ražotiem
saskaņā ar integrētās ražošanas kritērijiem;
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ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Produkti, kas iekļauti Valsts Augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas reģistrā vai ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) marķējumu tiks
uzskatīti par atbilstīgiem. Integrēti audzētu lauksaimniecības produktu audzētājam vai izplatītājam ir tiesības
integrēti audzētu lauksaimniecības produktu marķējumā ietvert NPKS norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti arī produkti, par kuriem pretendents ir
iesniedzis apliecinājumu par sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar integrēti audzētu lauksaimniecības produktu
audzētāju, ja tiks noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju (ja pretendents pats nav audzētājs).
vai
1.1.3. vismaz 45% procenti no noteiktas produktu grupas masas vai vērtības, piemēram, piena produkti, gaļas
produkti, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, liellopu gaļa, olas, ko paredzēts
izmantot ēdināšanas pakalpojumos, jāatbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, ko
apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegts sertifikāts.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Produkti ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) marķējumu tiks uzskatīti
par atbilstīgiem. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti arī produkti, par kuriem pretendents ir iesniedzis apliecinājumu
par sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar NPKS produktu ražotāju vai audzētāju, ja tiks noslēgts pārtikas
produktu piegādes līgums ar pasūtītāju (ja vien pats pretendents nav ražotājs vai audzētājs). Pietiek ar vienu
apliecinājumu no vai nu ražotāja vai audzētāja, nav nepieciešami apliecinājumi gan no ražotāja, gan no
audzētāja.
Uzmanību!!! Videi draudzīgas piegādes un sezonālu pārtikas produktu prasības attiecina tikai uz
tiem produktiem, uz kuriem ir attiecināmas pārtikas produktu kvalitātes prasības.
1.3. VIDEI DRAUDZĪGA PIEGĀDE UN SEZONĀLI PĀRTIKAS PRODUKTI
Augļu, ogu un dārzeņu piegādes tiks veiktas, ievērojot sezonalitāti;
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda augļu, ogu un dārzeņu piegāde, kura tiks veikta,
ievērojot Zemkopības ministrijas izstrādātos vietējo augļu, ogu un dārzeņu pieejamības kalendārus, kas
publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē - https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanaspakalpojumu-iepirkumi.
vai
Transportlīdzekļiem, ko paredzēts izmantot produktu piegādei no pārtikas produktu izcelsmes
(audzēšanas/ražošanas) vietas, jāatbilst vismaz EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiem saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5
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un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 1. tabulā
noteiktajām “Euro 5” emisijas robežvērtībām vai saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” 11. Pielikuma 41. sadaļā noteiktajām “EURO V” emisiju robežvērtībām;
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda produktu piegāde, kura tiks veikta ar
transportlīdzekļiem, kas atbilst vismaz EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz to
transportlīdzekļu saraksts, ko paredzēts izmantot pārtikas produktu piegādei, un šo transportlīdzekļu tehnisko
datu lapas, kurās norādīti attiecīgie emisiju līmeņi. Pārtikas produktu piegādei paredzēto transportlīdzekļu
sarakstā jānorāda arī to reģistrācijas numura zīme.
un/vai
pārtikas produktu piegāde tiks veikta noteiktā pasūtītāja paredzēta attāluma ietvaros no pārtikas produktu
izcelsmes (tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai/piegādes adresei ne vairāk kā
250 km ietvaros);
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda produktu piegāde, kura tiks veikta noteiktā,
pasūtītāja paredzētā attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes (audzēšanas/ražošanas) vietas līdz
pasūtītāja norādītajai vietai, izmantojot ceļu infrastruktūru.
Lai noteikti attālumu no pretendenta norādītās ražošanas vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai, var tikt
izmantotas interneta vietnes, piemēram, http://lv.toponavi.com/, https://maps.google.lv u.c.
Gadījumā, ja kaut viens no pretendenta piedāvātajiem produktiem attiecīgajā produktu daļā tiks piegādāts
ārpus pasūtītāja noteiktā attāluma no pārtikas produktu izcelsmes (audzēšanas/ražošanas) vietas līdz
pasūtītāja norādītajai vietai, tad pretendenta piedāvājums jāuzskata par neatbilstošu pasūtītāja noteiktajai
prasībai.
Ja noteikto distanci (250 km) nevar izpildīt uz noteikto produkta grupu, tad ZPI prasības neattiecina vispār.
Skatīt piemērus “MK NOTEIKUMU ATTIECINĀTO PRASĪBU PIEMĒRI”
Uzmanību!!! Videi draudzīgas piegādes un sezonālu pārtikas produktu prasības attiecina tikai uz
tiem produktiem, uz kuriem ir attiecināmas pārtikas produktu kvalitātes prasības.
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2. IEPIRKUMA DALĪŠANA DAĻĀS
Pārtikas produktu piegādes iepirkumu dala daļās. Lemjot par dalīšanu daļās, pasūtītājs ņem vērā arī iepirkuma
apjomu un pasūtītājam pieejamos administratīvos resursus. Daļas veido, ņemot vērā vienu vai vairākas šādas
pazīmes:
1.1. produktu izcelsmes veids (piemēram, dzīvnieku izcelsmes produkti, augu izcelsmes produkti,
bakalejas produkti);
1.2. pārtikas produktu grupa (piemēram, piens un piena produktu, dārzeņi, augļi, ēdienu piedevas un
dzērieni, eļļas) un līdzīgu produktu klāsts (piemēram, atsevišķa daļa pienam, raudzētiem piena
produktiem un krējumam, atsevišķa daļa saldējumam, atsevišķa daļa sieriem un kausētiem
sieriem), kuru piedāvā noteikts ražotāju vai piegādātāju loks;
1.3. iepakojuma veids;
1.4. uzglabāšanas vai transportēšanas noteikumi;
1.5. pārtikas produktu izcelsme (teritorija, ko raksturo noteikti klimatiskie apstākļi - piemēram, vienā
daļā neapvieno eksotiskos augļus un sezonālos vietējos augļus);
1.6. pārtikas produktu sezonalitāte (piemēram, atsevišķās daļās izdala vasarā un rudenī pieejamos
dārzeņus, augļus vai ogas).
Pasūtītājs augļu, ogu un dārzeņu piegādēm ievēro arī Zemkopības ministrijas izstrādātos vietējo augļu, ogu un
dārzeņu pieejamības kalendārus, kuri publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE.
Informācija par pārtikas iepirkuma dalījumu daļās, kā arī sezonalitātes kalendāri ir pieejami IUB mājaslapā https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanas-pakalpojumu-iepirkumi
PIL ļauj pasūtītājam nepieciešamo pārtikas preču klāstu sadalīt daļās, vadoties no iepirkumā iekļautajiem
produktu veidiem un/vai piegādes vietas. Iepirkumā dalījums daļās pēc produkta veidiem ļauj pārtikas produktu
piegādātājam iesniegt savus piedāvājumus vienā vai vairākās iepirkumu daļās, kurās iekļautais produktu klāsts
ir konkrētā pārtikas produktu ražotāja/tirgotāja šaurā specializācija.
PIL neregulē kārtību, kādā līguma (iepirkuma) priekšmets tiek sadalīts daļās, tomēr vienlaicīgi nenozīmē
pasūtītāja pilnīgu rīcības brīvību, apvienojot līdzīgas preces vienā iepirkuma līgumā.
PIL izpratnē „daļa” ir tāda daļa no preču sortimenta un/vai apjoma (piemēram, sulas, konservi, saldētā
produkcija, gala un gaļas izstrādājumi), kam raksturīgas noteiktas (līdzīgas) uzglabāšanas (piemēram,
temperatūras amplitūda) vai piegādes (piemēram, transporta veids – ar/bez saldējamām kamerām) īpatnības
un ko var piedāvāt noteikts uzņēmēju loks (piemēram, dārzeņu audzētāji, piena ražotāji, utt.), vienlaikus
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nodrošinot konkurenci savā starpā.
Tādējādi iepirkumā daļā iekļauj visus produktus, ko ražo/piegādā noteikts ražotāju/piegādātāju loks, starp
kuriem ir nodrošināta konkurence, bet neiekļauj produktus, kas kādam attiecīgā tirgus segmenta
ražotājam/piegādātājam liedz iespēju iesniegt piedāvājumu šajā iepirkuma daļā. Nozares sagatavota papildu
informācija IUB mājaslapā - https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanas-pakalpojumu-iepirkumi.
Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji

1. Pārtikas produktu piegādes, iepirkumam izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:
1.1. nosaka katra piedāvājuma izvērtēšanas kritērija īpatsvaru, bet ZPI kritērijiem kopā ne mazāk kā 35
procentu apmērā no piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju kopējās vērtības;
1.2. cenas vai izmaksu kritērijam pasūtītājs paredz īpatsvaru ne vairāk kā 50 procentu apmērā;
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE.
Vienu un to pašu prasību (kritēriju) nevar izvirzīt un vērtēt vienlaikus gan tehniskajā specifikācijā, gan
saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas kritērijos. Tas iespējams vienīgi tad, ja par tehniskās specifikācijas obligāto
prasību izpildi tiek piešķirti 0 punkti, bet papildu saimnieciskā izdevīguma punkti tiek piešķirti tad, ja
piedāvājums pārsniedz tehniskajā specifikācijā izvirzītās minimālās prasības.
Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji var tikt papildināti iekļaujot arī sociālos kritērijus.
2. Lai novērtētu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs papildus cenas vai izmaksu kritērijam vērtē
sekojošus ZPI kritērijus:
2.1. pārtikas produktu kvalitāte:
2.1.1.a Iegādājoties pienu un kefīru vairāk kā 35
procentiem no visas piena un kefīra masas vai
vērtības (no 2022.gada 1. janvāra vairāk kā 50
procenti) jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91
atcelšanu);
No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
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Iegādājoties citas produktu grupas [X] procenti no
visas produktu masas vai vērtības vai X procenti (no
noteiktas produktu grupas, pēc izvēles: piena
produktiem (izņemot pienu un kefīru), gaļas
produktiem, augļiem un dārzeņiem, vai konkrētu
produktu saraksts, pēc izvēles: kartupeļi, liellopu
gaļa, olas) jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
un
par
Regulas
(EEK)
Nr. 2092/91 atcelšanu);
No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas

Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie
akti);
Iegādājoties graudaugu pārstrādes produktus
(piemēram, auzu pārslas, kviešu milti, griķi) vairāk kā
20 procentiem no graudaugu pārstrādes produktu
masas vai vērtības jābūt ražotiem atbilstoši
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr.
834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.
2092/91 atcelšanu);
No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie
akti);

Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie
akti);

vai

un
2.1.2. X procentiem no visas produktu masas vai vērtības vai X procenti [vai noteikta produktu grupa,
piemēram, augļi, dārzeņi vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, burkāni, āboli] jābūt ražotiem
saskaņā ar integrētās audzēšanas kritērijiem;
vai
2.1.3. vairāk kā 45 procenti no noteiktas produktu grupas masas vai vērtības, piemēram, piena produkti, gaļas
produkti, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, liellopu gala, olas, ko paredzēts
izmantot ēdināšanas pakalpojumos, jāatbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, ko
apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegts sertifikāts
Lai sasniegtu % īpatsvaru, pasūtītājs nosaka kalendāro un apjoma sadalījumu.
2.2. videi draudzīga piegāde un sezonāli pārtikas produkti:
2.2.1. augļu, ogu un dārzeņu piegāde veikta, ievērojot sezonalitāti.
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vai
2.2.2. transportlīdzekļi, ko paredzēts izmantot produktu piegādei no pārtikas produktu izcelsmes
(ražošanas/audzēšanas) vietas, atbilst vismaz EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiem saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5
un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 1. tabulā
noteiktajām "Euro 5" emisijas robežvērtībām vai saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra
noteikumu Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi" 11. pielikuma 41. iedaļā noteiktajām "EURO V" emisiju robežvērtībām;
vai
2.2.3. pārtikas produktu piegāde veikta noteiktā pasūtītāja paredzētā attāluma ietvaros no pārtikas produktu
izcelsmes (tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai/piegādes adresei ne vairāk kā
250 km ietvaros, izmantojot ceļu infrastruktūru. Augļu, ogu un dārzeņu piegādēm jāievēro Zemkopības
ministrijas izstrādātie vietējo augļu, ogu un dārzeņu pieejamības kalendāri, kuri publicēti Iepirkumu uzraudzības
biroja tīmekļvietnē.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE.
Augļu, ogu un dārzeņu piegādēm jāievēro Zemkopības ministrijas izstrādātie vietējo augļu, ogu un dārzeņu
pieejamības kalendāri, kuri publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Vairāk informācijas - https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanas-pakalpojumu-iepirkumi vai
https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/zalais-iepirkums?nid=1114#jump
Lai noteikti attālumu no pretendenta norādītās ražošanas vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai, var tikt
izmantotas interneta vietnes, piemēram, http://lv.toponavi.com/, https://maps.google.lv u.c.
3. Papildus punktus var piešķirt par:
3.1. BIOLOĢISKĀ PĀRTIKA
Bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošs pārtikas produktu apjoms, kas pārsniedz tehniskajā
specifikācijā norādīto minimālo apjomu.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Skat. tehnisko specifikāciju.
3.2. INTEGRĒTĀ RAŽOŠANA
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošo produktu apjoms, kas pārsniedz
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tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Skat. tehnisko specifikāciju.
3.3. PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS
Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām atbilstošo produktu apjoms, kas pārsniedz tehniskajā
specifikācijā norādīto minimālo apjomu.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Skat. tehnisko specifikāciju.
3.4. AKVAKULTŪRAS UN JŪRAS PRODUKTI (ja attiecināms)
Akvakultūras un jūras produktu nozvejā un ražošanā ievērota ilgtspējīga prakse un metodes, kā noteikts
attiecīgajā ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras marķējumā.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti akvakultūras un jūras produkti ar ilgtspējīgas zvejas
vai akvakultūras prakses marķējumu vai citi pierādījumi, kas pierāda atbilstību attiecīgajiem ilgtspējīgas
zvejniecības vai akvakultūras kritērijiem, piemēram, Jūras uzraudzības padomes (MSC - Marine Stewardship
Council) sertifikāciju mencu zvejai Baltijas jūrā ICES 25.-32.apakšrajonā (sertifikāciju mencu zvejai veic
„Latvijas Zivsaimnieku asociācija”). Pretendentam jāiesniedz apliecinājums (nolikuma pielikums) par to, ka šie
produkti ir saņēmuši neatkarīgas sertifikācijas organizācijas izsniegtu ilgtspējīgas zivsaimniecības sertifikātu vai
jāpierāda produkcijas atbilstība ilgtspējīgas zivsaimniecības marķējumu prasībām.
Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, pasūtītājs pārtikas produktu piegādes līguma slēgšanas
tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājumā ir lielāks to pārtikas produktu īpatsvars, vērtējot to sekojošā
prioritārā kārtībā:
1. kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības audzēšanas prasībām;
2. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām;
3. kurus paredzēts piegādāt noteiktā pasūtītāja paredzētā attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes
(tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai/piegādes adresei ne vairāk kā 250 km
ietvaros.
Iepirkuma līguma izpildes noteikumi

1. Pārtikas produktu piegādes līgumā pasūtītājs paredz:
1.1. tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildes kontroles mehānismu, t.sk. nosakot atbildīgās personas par
kontroli, izstrādājot iekšējās kontroles kritērijus, kā arī procedūras, kas jāveic piegādes izmaiņu
saskaņošanai, un atbildību par līguma prasību neizpildi līguma darbības laikā;
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1.2. pienākumu piegādātājam, ja tas pats nav bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu produktu ražotājs vai
audzētājs, attiecībā uz produktiem, kuri atbilst minētajām prasībām, iesniegt pasūtītājam ražotāju un/vai
audzētāju sarakstu, norādot to kontaktinformāciju, un ar ražotāju un/vai audzētāju noslēgtu līgumu par
sadarbību ar attiecīgo piegādātāju katra konkrētā pārtikas produktu piegādes līguma izpildē;
1.3. tiesības pasūtītājam papildus piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem veikt
piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes;
1.4. pārtikas produktu sarakstu, norādot produktu ražotāju vai audzētāju un to izcelsmes valsti, kas izstrādāts
atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
1.5. piegādātājs savlaicīgi informē un vienojas ar pasūtītāju par iespējamu piegādēs paredzētā produkcijas
sortimenta maiņu, aizstājot tehniskajā specifikācijā iekļautos produktus ar jauniem ekvivalentiem (piem.,
vienu nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu var aizstāt pret citu nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas produktu) vai kvalitatīvi labākiem produktiem (lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas
prasībām atbilstošu produktu vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu var aizstāt ar bioloģiskās
lauksaimniecības prasībām atbilstošu produktu);
1.6. Pakalpojuma sniedzējam līguma darbības laikā jāuzkrāj un jāuzskaita rēķini, pavadzīmes un citi dokumenti,
kas apliecina atbilstību iepirkuma dokumentos izvirzītajiem zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem;
1.7. Rēķini, pavadzīmes, citi dokumenti, un uzskaite jāuzrāda līguma slēdzējam pēc pieprasījuma.
2.

Pasūtītājs nodrošina noslēgtā pārtikas produktu piegādes iepirkumu līgumu vai to kopiju pieejamību uz
vietas iestādē, kurā notiek pārtikas produktu piegāde.
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5. ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU ZAĻAIS PUBLISKAIS IEPIRKUMS
Iepirkuma dokumentu sastāvdaļas

ZPI prasības un kritēriji

Iepirkuma priekšmets

Ēdināšanas pakalpojumu iepirkums atbilstoši ZPI kritērijiem.
ZPI prasību un kritēriju piemērošana ēdināšanas pakalpojumiem ir obligāta veicot iepirkumus, kur galvenais
iepirkuma priekšmets un mērķis ir ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana, kas CPV klasifikatorā atpazīstama ar
kādu no sekojošiem CPV kodiem: 55300000-3 Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi, 55500000-5 Ēdnīcu un
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.
Savukārt pakalpojumiem, kuru primārais mērķis nav ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana, piemēram,
semināru organizēšanas pakalpojumi (CPV kods - 79951000-5), kuros kā atsevišķa komponente iespējama
kafijas paužu un/vai ēdināšanas nodrošināšana, to ietvaros ZPI prasības un kritēriji pēc iespējas piemērojami
brīvprātīgi.

Tehniskās specifikācijas

PĀRTIKAS PRODUKTU ATBILSTĪBA
Pasūtītājs papildus cenas vai izmaksu kritērijam paredz vismaz divas prasības no katras no zemāk uzskaitītajām
trim ZPI prasību grupām:
1. PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTE
1.1.1. a. Iegādājoties pienu un kefīru vismaz 35
procentiem no visas piena un kefīra masas vai
vērtības (no 2022.gada 1. janvāra vismaz 50
procenti) jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
un
par
Regulas
(EEK)
Nr. 2092/91 atcelšanu); No 2022. gada 1. janvāra
būs spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.
gada 30. maija Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās
ieviešanai nepieciešamās regulas (īstenošanas un
deleģētie akti);
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1.1.1. b. Iegādājoties citas produktu grupas [X]
procenti no visas produktu masas vai vērtības vai X
procenti (no noteiktas produktu grupas, pēc izvēles:
piena produktiem (izņemot pienu un kefīru), gaļas
produktiem, augļiem un dārzeņiem, vai konkrētu
produktu saraksts, pēc izvēles: kartupeļi, liellopu
gaļa, olas) jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
un
par
Regulas
(EEK)
Nr. 2092/91 atcelšanu); No 2022. gada 1. janvāra
būs spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.
gada 30. maija Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko

Iegādājoties graudaugu pārstrādes produktus
(piemēram, auzu pārslas, kviešu milti, griķi) vismaz
20 procentiem no graudaugu pārstrādes produktu
masas vai vērtības jābūt ražotiem atbilstoši
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK)
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK)
Nr. 2092/91 atcelšanu);

atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās
ieviešanai nepieciešamās regulas (īstenošanas un
deleģētie akti);

No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie
akti);
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Produkti ar ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu tiks uzskatīti par
atbilstīgiem. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti arī produkti, par kuriem pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par
sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar bioloģisko produktu ražotāju (audzētāju), ja tiks noslēgts ēdināšanas
pakalpojumu iepirkuma līgums ar pasūtītāju (ja pretendents pats nav ražotājs vai audzētājs).
Pretendenti tiks uzskatīti par atbilstīgiem noteiktajiem kritērijiem, ja viņi norādīs bioloģiskās lauksaimniecības
produktu daudzumu, kas tiks izmantots, un tas ir atbilstošs prasībām. Piegādātājiem arī jānorāda, kā tie plāno
ievērot saistības atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam.
Graudaugu pārstrādes produktu uzskaitījums ir auzu pārslas, kviešu milti un griķu putraimi. Pēc Pasūtītāja
tirgus situācijas izvērtējuma to var papildināt ar citiem graudaugu pārstrādes produktiem. Prasība neattiecas uz
produktiem, kas nav nosaukti, bet ir graudaugu pārstrādes produkti, piemēram, rudzu milti, griķu milti, zaļie
griķi, dažādi zaļo griķu putraimi, tvaicēti griķi, u.c..
Piemērojot 1.1.1.a obligāto iepirkumu (piens un kefīrs, graudaugu pārstrādes produkti), ja pasūtītājs izvēlas
iepirkt 100% bioloģiskos produktus, tad nav nepieciešams iekļaut vēl papildus kritērijus, jo bioloģiskajai
produkcija ir visaugstāk izvirzītās prasības, tādējādi arī iekļauj citas prasības (i.e. integrēto ražošanu, Latvijas
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības). Bioloģisko produktu prasības neattiecas uz citām grupām, uz
kurām attiecas 1.1.1. b noteikumi.
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un
1.1.2. [X] procentiem no visas produktu masas vai vērtības vai X procenti vai noteikta produktu grupa,
piemēram, augļi, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, burkāni, āboli] jābūt ražotiem
saskaņā ar integrētās ražošanas kritērijiem;
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Produkti, kas iekļauti Valsts Augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības
produktu integrētas audzēšanas reģistrā, vai ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) marķējumu tiks
uzskatīti par atbilstīgiem. Integrēti audzētu lauksaimniecības produktu audzētājam vai izplatītājam ir tiesības
integrēti audzētu lauksaimniecības produktu marķējumā ietvert NPKS norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti arī produkti, par kuriem pretendents ir
iesniedzis apliecinājumu par sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar integrēti audzētu lauksaimniecības produktu
audzētāju, ja tiks noslēgts ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma līgums ar pasūtītāju (ja pretendents pats nav
audzētājs).
vai
1.1.3. vismaz 45% procenti no noteiktas produktu grupas masas vai vērtības, piemēram, piena produkti, gaļas
produkti, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, liellopu gaļa, olas, ko paredzēts
izmantot ēdināšanas pakalpojumos, jāatbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, ko
apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegts sertifikāts.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Produkti ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) marķējumu tiks uzskatīti
par atbilstīgiem. Par atbilstīgiem tiks uzskatīti arī produkti, par kuriem pretendents ir iesniedzis apliecinājumu
par sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar NPKS produktu ražotāju vai audzētāju, ja tiks noslēgts pārtikas
produktu piegādes līgums ar pasūtītāju (ja vien pats pretendents nav ražotājs vai audzētājs). Pietiek ar vienu
apliecinājumu no vai nu ražotāja vai audzētāja, nav nepieciešami apliecinājumi gan no ražotāja, gan no
audzētāja.
Uzmanību!!! Videi draudzīgas piegādes un sezonāli pārtikas produktu prasības attiecina tikai uz
tiem produktiem, uz kuriem ir attiecināmas pārtikas produktu kvalitātes prasības.
3. PIEGĀDE UN SEZONĀLI PĀRTIKAS PRODUKTI
Augļu, ogu un dārzeņu piegādes tiks veiktas, ievērojot sezonalitāti.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE.
Par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda augļu, ogu un dārzeņu piegāde, kura tiks
veikta, ievērojot Zemkopības ministrijas izstrādātos vietējo augļu, ogu un dārzeņu pieejamības kalendārus, kas
ir publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-unedinasanas-pakalpojumu-iepirkumi, un par kuriem iesniegts galveno produktu saraksts vai kuri norādīti
iesniegtajās ēdienkartēs.
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vai
transportlīdzekļiem, ko paredzēts izmantot ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, jāatbilst vismaz EURO 5 vai
V atgāzu emisijas standartam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas (EK)
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem
pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta
un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 1. tabulā noteiktajām "Euro 5" emisijas robežvērtībām vai
saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22 decembra noteikumu Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko
transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" 11. pielikuma 41. iedaļā
noteiktajām "EURO V" emisiju robežvērtībām;
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda produktu piegāde, kura tiks veikta ar
transportlīdzekļiem, kas atbilst vismaz EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz to
transportlīdzekļu saraksts, ko paredzēts izmantot pārtikas produktu piegādei, un šo transportlīdzekļu tehnisko
datu lapas, kurās norādīti attiecīgie emisiju līmeņi. Pārtikas produktu piegādei paredzēto transportlīdzekļu
sarakstā jānorāda arī to reģistrācijas numura zīme.
Un/vai
ēdināšanas pakalpojumā izmantoto pārtikas produktu piegāde veikta noteiktā pasūtītāja paredzētā attāluma
ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes (tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja norādītajai
vietai/piegādes adresei ne vairāk kā 250 km ietvaros.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda produktu piegāde, kura tiks veikta noteiktā,
pasūtītājā paredzētā attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes (audzēšanas/ražošanas) vietas līdz
pasūtītāja norādītajai vietai, izmantojot ceļu infrastruktūru.
Lai noteikti attālumu no pretendenta norādītās ražošanas vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai, var tikt
izmantotas interneta vietnes, piemēram, http://lv.toponavi.com/, https://maps.google.lv u.c.
Gadījumā, ja kaut viens no pretendenta piedāvātajiem produktiem attiecīgajā produktu daļā tiks piegādāts
ārpus pasūtītāja noteiktā attāluma no pārtikas produktu izcelsmes (audzēšanas/ražošanas) vietas līdz
pasūtītāja norādītajai vietai, tad pretendenta piedāvājums jāuzskata par neatbilstošu pasūtītāja noteiktajai
prasībai. Ja noteikto distanci (250 km) nevar izpildīt uz noteikto produkta grupu, tad ZPI prasības neattiecina
vispār. Skatīt piemērus “MK NOTEIKUMU ATTIECINĀTO PRASĪBU PIEMĒRI”.
Uzmanību!!! Videi draudzīgas piegādes un sezonālu pārtikas produktu prasības attiecina tikai uz
tiem produktiem, uz kuriem ir attiecināmas pārtikas produktu kvalitātes prasības.
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Ēdināšanas pakalpojumu iepirkumam:
1. izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:
1.1 nosaka katra piedāvājumu vērtēšanas kritērija īpatsvaru, bet ZPI kritērijiem kopā ne mazāk kā 35
procentu apmērā no piedāvājuma vērtēšanas kritēriju kopējās vērtības;
1.2 cenas vai izmaksu kritērijam pasūtītājs paredz īpatsvaru ne vairāk kā 50 procentu apmērā.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE.
Vienu un to pašu prasību (kritēriju) nevar izvirzīt un vērtēt vienlaikus gan tehniskajā specifikācijā, gan
saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas kritērijos. Tas iespējams vienīgi tad, ja par tehniskās specifikācijas obligāto
prasības izpildi tiek piešķirti 0 punkti, bet papildu saimnieciskā izdevīguma punkti tiek piešķirti tad, ja
piedāvājums pārsniedz tehniskajā specifikācijā izvirzītās minimālās prasības.
Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji var tikt papildināti, iekļaujot arī sociālos kritērijus.
2. Lai novērtētu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs papildus cenas vai izmaksu kritērijam vērtē
sekojošus ZPI kritērijus:
2.1. pārtikas produktu kvalitāte:
2.1.1.a Iegādājoties pienu un kefīru vairāk kā 35
procentiem no visas piena un kefīra masas vai
vērtības (no 2022.gada 1. janvāra vairāk kā 50
procenti) jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91
atcelšanu);
No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie
akti);
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Iegādājoties citas produktu grupas [X] procenti no
visas produktu masas vai vērtības vai X procenti (no
noteiktas produktu grupas, pēc izvēles: piena
produktiem (izņemot pienu un kefīru), gaļas
produktiem, augļiem un dārzeņiem, vai konkrētu
produktu saraksts, pēc izvēles: kartupeļi, liellopu
gaļa, olas) jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
un
par
Regulas
(EEK)
Nr. 2092/91 atcelšanu);
No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie

Iegādājoties graudaugu pārstrādes produktus
(piemēram, auzu pārslas, kviešu milti, griķi) vairāk kā
20 procentiem no graudaugu pārstrādes produktu
masas vai vērtības jābūt ražotiem atbilstoši
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm (saskaņā ar
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr.
834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.
2092/91 atcelšanu);
No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas
Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai
nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie
akti);

akti);

vai

un
vai
2.1.2. [X] procentiem no visas produktu masas vai vērtības vai X procenti [vai noteikta produktu grupa,
piemēram, augļi, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, burkāni, āboli] jābūt
ražotiem saskaņā ar integrētās audzēšanas kritērijiem;
vai
2.1.3. vairāk kā 45 procenti no noteiktas produktu grupas masas vai vērtības, piemēram, piena produkti,
gaļas produkti, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, liellopu gaļa, olas, ko
paredzēts izmantot ēdināšanas pakalpojumos, jāatbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
prasībām, ko apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegts sertifikāts.
Lai sasniegtu % īpatsvaru, pasūtītājs nosaka kalendāro un apjoma sadalījumu.
2.2. piegāde un sezonāli produkti:
2.2.1. augļu, ogu un dārzeņu produktu, ko paredzēts izmantot ēdināšanas pakalpojumos, piegāde veikta,
ievērojot sezonalitāti;
vai
2.2.2. transportlīdzekļi, ko paredzēts izmantot ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, atbilst vismaz EURO
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5 vai V atgāzu emisijas standartiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija
Regulas (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām
no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi
transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 1. tabulā noteiktajām "Euro 5"
emisijas robežvērtībām vai saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu
Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi" 11. pielikuma 41. iedaļā noteiktajām "EURO V" emisiju robežvērtībām;
vai
2.2.3. ēdināšanas pakalpojumā izmantoto pārtikas produktu piegāde veikta noteiktā pasūtītāja paredzētā
attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes (tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja
norādītajai vietai/piegādes adresei ne vairāk kā 250km ietvaros.
Augļu, ogu un dārzeņu piegādēm jāievēro Zemkopības ministrijas izstrādātie vietējo augļu, ogu un dārzeņu
sezonalitātes
kalendāri,
kuri
publicēti
Iepirkumu
uzraudzības
biroja
tīmekļvietnē
https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanas-pakalpojumu-iepirkumi.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE.
Vairāk informācijas - https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanas-pakalpojumu-iepirkumi vai
https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/zalais-iepirkums?nid=1114#jump
Lai noteikti attālumu no pretendenta norādītās ražošanas vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai, var tikt
izmantotas interneta vietnes, piemēram, http://lv.toponavi.com/, https://maps.google.lv u.c.
3. Papildu punktus var piešķirt par:
3.1. BIOLOĢISKĀ PĀRTIKA
Bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošs pārtikas produktu apjoms, kas pārsniedz tehniskajā
specifikācijā norādīto minimālo apjomu.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Skat. tehnisko specifikāciju.
3.2. INTEGRĒTĀ RAŽOŠANA
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošo produktu apjoms, kas pārsniedz
tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Skat. tehnisko specifikāciju.

29

3.3. PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMA
Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām atbilstošo produktu apjoms, kas pārsniedz tehniskajā
specifikācijā norādīto minimālo apjomu.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Skat. tehnisko specifikāciju.
3.4. APRĪKOJUMS
Ja iekļauts ir arī aprīkojums, tad nepieciešams ievērot šādus kritērijus:
3.4.1. ledusskapjos un saldētavās, ko paredzēts izmantot, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, nav ozona slāni
noārdošās vielas (HCFC un HFC);
3.4.2. aprīkojums atbilst vienam vai vairākiem no turpmāk minētajiem energoefektivitātes standartiem, ja tādi
pastāv, ES enerģijas patēriņa marķējums (A klase) vai līdzvērtīgs standarts;
3.4.3. aprīkojums ir efektīvs ūdens patēriņa ziņā saskaņā ar ES marķējumu (A klase)) vai līdzvērtīgu standartu.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Piegādātājiem jāiesniedz saraksts ar aprīkojumu, ko paredzēts izmantot, sniedzot
pakalpojumu, un jānorāda, kuram aprīkojumam ir attiecīgais efektivitātes marķējums, vai jāiesniedz cits
piemērots apliecinājums par atbilstību kritērijiem.
No 2021.gada martam ES marķējumu klases tiks mainītas. A klase ir rezervēta turpmākai produktu inovācijai,
kamēr 2020.gada nogalē esošie efektīvākie produkti, kas ir marķēti ar A+++ atbildīs jaunajai B vai C
marķējuma klasei atkarībā no produktu grupas. Vairāk informācijas - https://www.label2020.lv/jaunaismarkejums/svarigakais-par-jauno-markejumu/
3.5. TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI (ja attiecināms)
Tīrīšanas līdzekļi, kurus paredzēts izmantot, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, atbilst saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (2009. gada 25. novembris) par ES ekomarķējumu
izveidotajiem ES ekomarķējuma kritērijiem tīrīšanas līdzekļiem.
ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE. Par atbilstīgiem uzskata produktus, kam ir ES vai jebkurš cits I tipa
ekomarķējums, kurš atbilst ES ekomarķējuma atbilstošajiem kritērijiem. Pieņem arī citus atbilstošus
pierādījumus, piemēram, ražotāja tehnisko dokumentāciju vai atzītas iestādes sagatavotu testēšanas pārskatu.
Tīrīšanas līdzekļiem ir noteiktas ZPI obligātās prasības, kuras var attiecīgi noteikt pretendentiem.
3.6. VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA (VPS)
Papildus punkti tiek piešķirti par vides pārvaldības sistēmu (VPS) ēdināšanas pakalpojumiem.
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Iepirkuma līguma izpildes noteikumi

1. Ēdināšanas pakalpojumu līgumā pasūtītājs paredz:
1.1. tehniskajā specifikācijā un vērtēšanas kritērijos noteikto prasību izpildes kontroles mehānismu un
atbildību par līguma prasību neizpildīšanu līguma darbības laikā;
1.2. pienākumu pretendentam, ja tas pats nav bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu
produktu ražotājs vai audzētājs, attiecībā uz produktiem, kuri atbilst minētajām prasībām, iesniegt
pasūtītājam ražotāju un audzētāju sarakstu, norādot to kontaktinformāciju, un ar ražotāju
(audzētāju) noslēgtu līgumu par sadarbību ar attiecīgo piegādātāju katra konkrētā pārtikas
produktu piegādes līguma izpildē;
1.3. pasūtītāja tiesības papildus pakalpojuma sniedzēja norādītajai informācijai un iesniegtajiem
dokumentiem veikt piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes;
1.4. pakalpojuma sniedzēja pienākumu iesniegt vienas nedēļas ēdienkarti ar pilnas uzturvērtības
aprēķiniem un kalkulāciju, kā arī tehnoloģiskās kartes. Šāda prasība nav attiecināma uz ēdināšanas
pakalpojumu līgumiem, kuru termiņš ir 3 mēneši vai mazāk vai kurus noslēdz par ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšanu atsevišķu pasākumu (tai skaitā konferenču, semināru, pieredzes
apmaiņas braucienu) ietvaros;
1.5. pakalpojumu sniedzēja pienākumu iesniegt ēdināšanas pakalpojumam izmantoto galveno pārtikas
pamatproduktu sarakstu, norādot produktu ražotāju vai audzētāju un to izcelsmes valsti, atbilstoši
tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
1.6. pārtika un dzērieni jāpasniedz, lietojot atkārtoti izmantojamus galda piederumus, traukus un
galdautus vai no atjaunojamām izejvielām ražotus galda piederumus, traukus vai izbraukuma
ēdināšanas piederumus;
1.7. atkritumus, kas radīsies, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, pretendents savāks atsevišķi saskaņā
ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas ietver [norādiet konkrētas atkritumu frakcijas, kas
jāsavāc atsevišķi atbilstoši vietējiem administratīvajiem noteikumiem] frakcijas.
2. Pasūtītājs nodrošina noslēgtā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas iepirkuma līguma vai tā kopijas
pieejamību uz vietas iestādē, kurā tiek sniegti ēdināšanas pakalpojumi.
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6. MK NOTEIKUMU ATTIECINĀTO PRASĪBU PIEMĒRI

Visi piemēri ir tikai ilustratīvi, lai parādītu ZPI piemērošanas aktualitātes.
Normatīvais regulējums ļauj pasūtītājam izvēlēties, mehānismu, kā nodrošināt MK noteikumu Nr.353 mērķa sasniegšanu. Respektīvi, pasūtītājs var izvēlēties,
vai tas noteiks prasību preču grupai, vai produktam. Neatkarīgi no izvēlētā mehānisma, ir jāsasniedz MK noteikumos Nr.353 minimāli noteiktais prasību
līmenis.
Lai piemērotu prasības, nepieciešams ņemt vērā, ka videi draudzīgas piegādes un sezonālu pārtikas produktu prasības attiecina tikai uz tiem
produktiem, uz kuriem tiek attiecinātas pārtikas produktu kvalitātes prasības. Tādējādi ZPI prasības tiek izvirzītas uz noteiktiem
produktiem.
IEPIRKUMA DALĪŠANA DAĻĀS
PIL neregulē kārtību, kādā līguma (iepirkuma) priekšmets tiek sadalīts daļās, tomēr tas vienlaicīgi nenozīmē pasūtītāja pilnīgu rīcības brīvību, apvienojot
līdzīgas preces vienā iepirkuma līguma daļā. PIL izpratnē „daļa” ir tāda daļa no preču sortimenta un/vai apjoma (piemēram, sulas, konservi, saldētā
produkcija, gala un gaļas izstrādājumi), kam raksturīgas noteiktas (līdzīgas) uzglabāšanas (piemēram, temperatūras amplitūda) vai piegādes (piemēram,
transporta veids – ar/bez saldējamām kamerām) īpatnības un ko var piedāvāt noteikts uzņēmēju loks (piemēram, dārzeņu audzētāji, piena ražotāji, utt.),
vienlaikus nodrošinot konkurenci savā starpā.
Tādējādi iepirkumā daļā iekļauj visus produktus, ko ražo/piegādā noteikts ražotāju/piegādātāju loks, starp kuriem ir nodrošināta konkurence, bet neiekļauj
produktus, kas kādam attiecīgā tirgus segmenta ražotājam/piegādātājam liedz iespēju iesniegt piedāvājumu šajā iepirkuma daļā. Nozares sagatavota papildu
informācija IUB mājaslapā - https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanas-pakalpojumu-iepirkumi.
Piemēram, kā atsevišķa daļa nevar tikt veidota “Saldētu pārtikas produktu, maizes un konditorejas, zivju izstrādājumu un zivju konservu, svaigi atdzesētas
putnu gaļas un putnu gaļas pārstrādes produktu piegāde”, jo tā var tikt sadalīta četrās grupās: 1) saldēti pārtikas produkti; 2) maize un konditoreja; 3) zivju
izstrādājumi un zivju konservi; 4) svaigi atdzesētas putnu gaļas un putnu gaļas pārstrādes produkti.
VARIANTS 1: PRASĪBAS, KAS NOTEIKTAS IEPIRKUMA DAĻAI
Lai ilustrētu MK noteikumu Nr. 353 piemērošanu iepirkumos, kā pirmais piemērs ir izvēlēts attiecināt ZPI prasības uz iepirkuma daļām. Ja uz iepirkuma daļu
tiek attiecinātas ZPI prasības, tad attiecīgi ir nepieciešams ievērot visas MK noteikumos izvirzītās ZPI prasības, tas ir – attiecīgi iegādājoties produktus, kas
ražoti pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm (turpmāk – bioloģiskie produkti), integrētās ražošanas kritērijiem vai vismaz 45% no masas vai vērtības
visas daļas produktiem ir jāatbilst NPKS prasībām. Attiecīgi uz produktiem, kuriem ir izvirzītas paaugstinātās kvalitātes prasības, arī attiecas sezonalitātes un
videi draudzīgas prasības piemērošana, taču citiem produktiem tos neattiecina.
Ja tiek iepirkti produkti, kuriem nevar piemērot izvirzītās ZPI prasības (piemēram, piegādāt attiecīgajā attālumā), tad ir nepieciešams vai nu tos nodalīt, vai arī
pievienot pie iepirkuma daļas, lai varētu izpildīt MK noteikumus ar citiem produktiem.
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Piemērs. Iepirkumā tiek sadalīti produkti 8 dažādās iepirkuma daļās un uz katru no daļām ir nepieciešams attiecināt MK noteikumus.
Produktu iepirkuma daļas
Piens un piena produkti
Gaļa un gaļas izstrādājumi
Putna gaļa
Zivs un zivju izstrādājumi
Dārzeņi
Augļi un ogas
Bakalejas produkti
Saldēti produkti
Kopā:

Izvirzītās paaugstinātās ZPI
prasības
X
X
X
X
X
X
X
X

Iepirktais
apjoms,
kg/l
450
300
200
100
400
200
100
50
1 800

Paredzētā līgumsumma, EUR
30 000
5 000
15 000
10 000
40 000
4 000
20 000
10 000
150 000

Lai attiecinātu uz katru no daļām izvirzītās iepirkuma prasības, iepircējs ir tiesīgs izvēlēties, kuriem no gaļas produktiem ir attiecināmas paaugstinātās
produktu kvalitātes prasības, attiecinot 2 no 3 noteiktajām prasībām: bioloģisko produktu, integrēto produktu vai NPKS prasības.
PĀRTIKAS PRODUKTU
KVALITĀTE

Vismaz 2 no prasībām
Integrētie

Bioloģiskie

1.

Piens un kefīrs

≥ 35%

un

neattiecas

un

2.

Graudaugu pārstrādes produkti
(auzu pārslas, kviešu milti, griķi)
Augļi, ogas un dārzeņi

≥ 20%

un

neattiecas

un

>X%

vai

>X%

vai

Viss pārējais produktu apjoms
Citas produktu grupas
Konkrētu produktu saraksts

>X%

un

neattiecas

un

3.
4.

Latvijas Nacionālā pārtikas kvalitātes
shēma
≥ 45 % no noteiktas produktu grupas
masas vai vērtības
≥ 45 % no noteiktas produktu grupas
masas vai vērtības
≥ 45 % no noteiktas produktu grupas
masas vai vērtības
≥ 45 % no noteiktas produktu grupas
masas vai vērtības

Tāpat attiecīgajiem produktiem, kuriem ir izvirzītas paaugstinātās kvalitātes prasības, ir nepieciešams arī izpildīt 2 no 3 noteiktajām sezonalitātes un videi
draudzīgās piegādes prasības: sezonalitātes aspekts, piegāde ar transportlīdzekļiem, kuriem ir vismaz EURO 5 vai V klase un piegādes attālums nesasniedz
250 km.

1.
2.

VIDEI DRAUDZĪGA PIEGĀDE
UN SEZONĀLU PĀRTIKAS
PRODUKTI
Augļi, ogas un dārzeņi
Citas produktu iepirkumu daļas

Sezonalitāte
Jā
Neattiecas

vai

Vismaz 2 no prasībām
Transportlīdzekļi ar
vismaz EURO 5 vai V
Jā
vai
Jā
un
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Piegādes attālums
≤ 250 km
≤ 250 km

Izvēlētajā piemērā, iepirkuma daļai “Gaļa un gaļas izstrādājumi” ir iespējams piemērot 2 kvalitātes prasības – bioloģiskie produkti un NPKS. Attiecīgajā
iepirkuma daļā ir paredzēts iepirkt 6 produktus, ar kopējo masu 300 kg un paredzēto līgumsummu - 5 000 EUR.
Piemērā, attiecinot ZPI prasības pēc masas, no nepieciešamajiem sešiem produktiem, lai izpildītu bioloģisko produktu iepirkšanas prasību, cūkas aknas tiks
pilnībā iegādātas kā bioloģiskais lauksaimniecības produkts. Paredzētais cūku aknu svars ir 10 kg, kas veido 3,3% (10 kg no 300 kg) no kopējās daļas masas
iepirkuma apjoma. Lai izpildītu NPKS prasības, kas ietver, ka produktus ar NPKS sertifikātu, ir nepieciešams iegādāties vismaz 45% no kopējā daļas apjoma.
Tādējādi nepieciešams iegādāties vismaz 45% no 300 kg jeb 135 kg. Tā kā ir paredzēts iegādāties 35 kg cūkgaļas šķiņķi un 100 kg vārītas desas, kas kopā
veido nepieciešamos 135 kg jeb 45% no kopējā apjoma. Iegādājoties visu iepirkumā paredzēto apjomu cūkgaļas šķiņķim un vārītai desai, ir iespējams
atvieglot kontroli saņemšanai. Attiecīgi kopumā tiek iegādāti 48,3% produkti ar paaugstinātajām kvalitātes prasībām. Alternatīva ir katram iepirkuma daļas
produktam noteikt paaugstinātās kvalitātes prasības proporcionāli, t.i. 45% no nepieciešamās produkta masas un vismaz vienu produktu iepirkt kā bioloģiskās
lauksaimniecības produktu.
Ja visi produkti iepirkuma daļā tiek iegādāti kā bioloģiskie produkti, tad ir uzskatāms, ka NPKS prasības ir izpildītas, jo bioloģiskajiem produktiem ir augstākās
pārtikas produktiem piemērojamās prasības.
Papildus paaugstinātās kvalitātes produktiem – cūku aknas, cūkgaļas šķiņķis, vārīta desa - ir nepieciešams arī izpildīt 2 no 3 noteiktajām sezonalitātes un videi
draudzīgās piegādes prasības. Tādējādi paaugstinātās kvalitātes produktiem ir nepieciešams arī norādīt papildus izpildāmos kritērijus, piemērā, tas ir attiecīgi
“Gaļa un gaļas izstrādājumi” iepirkumu daļai ir saistīti tikai ar videi draudzīgu piegādi - attiecinot piegādi ar transportlīdzekļiem, kuriem ir vismaz EURO 5 vai V
klase, un nosakot, ka piegādes attālums ir līdz 250 km no ražošanas/audzēšanas vietas. Tādējādi ieteicams uzreiz pievienot arī noteiktās videi draudzīgās
piegādes prasības, lai nodrošinātu MK noteikumu izpildi.
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Piemērs, nosakot ZPI prasības un kritērijus pēc masas, iepirkuma daļai “Gaļa un gaļas izstrādājumi” ar NPKS un bioloģiskajiem produktiem
noteiktajām prasībām, kuru veido:
Produktu
iepirkumu
daļas
“Gaļa un gaļas
izstrādājumi”

Kopā:

Produkti

Masa
(kg)

Cūkas aknas
Cūkgaļas
šķiņķis

10
35

Cūkgaļas
karbonāde
Vārīta desa

50

Cīsiņi (bērnu)
Žāvēta desa
6 produkti

100
30
75
300 kg

Noteiktas
paaugstinātās
ZPI prasības
bioloģiskais
produkts

Noteiktā
paaugstinātās
kvalitātes produktu masa
(kg)
3,3% bioloģiskais produkts

Videi draudzīga piegāde

NPKS

Viss apjoms – 35 kg, kas kopā
veido 11,7% no iepirkuma daļas
apjoma

Vismaz viens transportlīdzeklis atbilst EURO 5 vai V
prasībām un piegāde tiks veikta nepārsniedzot 250
km no ražošanas/audzēšanas vietas
Vismaz viens transportlīdzeklis atbilst EURO 5 vai V
prasībām un piegāde tiks veikta nepārsniedzot 250
km no ražošanas/audzēšanas vietas

NPKS

Viss apjoms – 100 kg, kas kopā
veido 33,3% no iepirkuma daļas
apjoma

Vismaz viens transportlīdzeklis atbilst EURO 5 vai V
prasībām un piegāde tiks veikta nepārsniedzot 250
km no ražošanas/audzēšanas vietas

3 produkti

145 kg tiks iepirkti ar
paaugstinātām
kvalitātes
prasībām jeb kopumā 48,3%
no
iepirkuma
daļas
norādītājiem produktiem

Noteiktie 3 produkti tiks piegādāti videi
draudzīgā veidā

Ja ZPI prasības tiek attiecinātas pret cenu, tad attiecīgi iepirkuma veicējs dalījumu pa kvalitātes prasībām var ļaut izvēlēties jau Pretendentiem, nosakot, cik
procentus no katra kritērija sagaida, kas dod iespēju pretendentam sakārtot produktus, lai nodrošinātu zemākās cenas piedāvājumu, taču reizē var apgrūtināt
kontroli, lai nodrošinātu attiecīgo apjomu izpildi. Piemēram, izvēloties piemērot ZPI kritērijus pēc cenas, lai gan ir zināma piedāvātā līgumsumma no
Pasūtītāja, ieteicams tomēr piedāvājumus attiecināt pret piedāvāto līgumsummu, lai nodrošinātu MK noteikumu izpildi. Attiecīgi piemērā iepirkuma daļai “Gaļa
un gaļas izstrādājumi” ir noteikta paredzamā līgumsumma 5000 EUR, kuras ietvaros Pretendents var piedāvāt savus produktus.. Tādējādi Pasūtītājs nosaka,
ka vismaz 3 produktiem ir nepieciešams nodrošināt paaugstinātās kvalitātes prasības, vēlams ir nodrošināt visa iegādātā produkta apjoma, ne daļu. Lai
izpildītu MK noteikumu bioloģiskās lauksaimniecības produktu iegādi, Pasūtītājs nosaka, ka ir nepieciešams nodrošināt bioloģisko produktu piegādi vismaz 3%
no iepirkuma daļas Pretendenta piedāvātās līgumsummas kā bioloģiskos produktus. Lai nodrošinātu NPKS prasību izpildi nosaka, ka vismaz 45% no
paredzētās iepirkuma daļas Pretendenta piedāvātās līgumsummas, ir nepieciešams nodrošināt kā NPKS produktus. Tāpat arī izvēlētie paaugstinātās prasības
produkti tiks piegādāti no uzņēmuma, kuram vismaz viens transportlīdzeklis atbilst EURO 5 vai V prasībām un piegāde tiks veikta nepārsniedzot 250 km no
ražošanas vai audzēšanas vietas. Šādā veidā iepirkuma veicējs dalījumu pa kvalitātes prasībām un labāko attiecīgo cenas piedāvājumu atstāj pretendenta
izvēlē.
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Piemērs, nosakot ZPI prasības un kritērijus pēc cenas, iepirkuma daļai “Gaļa un gaļas izstrādājumi” ar NPKS un bioloģiskajiem produktiem noteiktajām
prasībām, kuru veido:
Produktu
iepirkumu
daļas

Produkti

“Gaļa
un
gaļas
izstrādājumi”

Cūkas aknas
Cūkgaļas šķiņķis
Cūkgaļas
karbonāde
Vārīta desa
Cīsiņi (bērnu)
Žāvēta desa
6 produkti

Kopā:

Masa
(kg)

Paredzamā
līgumsumma,
EUR

10
35
50
100
30
75
300
kg

Piedāvātā
līgumsumma,
EUR

Noteiktas
paaugstinātās
ZPI prasības

Vismaz
produkti

5 000 EUR

3

Noteiktā
paaugstinātās
kvalitātes
produktu
cena, EUR
Nodrošināt
vismaz
3%
no
iepirkuma
daļas
piedāvātās
līgumsummas
kā
bioloģiskos produktus
un vismaz 45% no
paredzētās iepirkuma
daļas
piedāvātās
līgumsummas
kā
produktus, kas izpilda
NPKS prasības

Videi draudzīga piegāde

Izvēlētie
paaugstinātās
prasības
produkti
tiks
piegādāti no uzņēmuma,
kuram
vismaz
viens
transportlīdzeklis
atbilst
EURO 5 vai V prasībām un
piegāde
tiks
veikta
nepārsniedzot 250 km no
ražošanas/audzēšanas
vietas

Tādējādi iepirkumu daļu produktus iespējams sakārtot, lai vienā daļā veidotos produkti, kas izpilda paaugstinātās ZPI prasības, un produkti, kas neizpilda ZPI
prasības, ievērojot iepirkumu dalīšanu daļās.
VARIANTS 2: PRASĪBAS, KAS NOTEIKTAS KONKRĒTU PRODUKTU SARAKSTAM
Kā otrs variants var tikt izvēlēts, ka ZPI prasības ir noteiktas konkrētu produktu sarakstam. Ja uz produktu tiek attiecinātas ZPI prasības, tad attiecīgi ir
nepieciešams ievērot visus MK noteikumos izvirzītās ZPI prasības, tas ir – attiecīgi iegādājoties bioloģiskās lauksaimniecības produktus, integrētos vai vismaz
45% no masas vai vērtības visas daļas produktiem ir nepieciešams iegādāties ar NPKS prasībām. Attiecīgi uz produktiem, kuriem ir izvirzītas paaugstinātās
kvalitātes prasības, arī attiecas sezonalitātes un videi draudzīgas prasības piemērošana, taču citiem produktiem tos nav nepieciešams attiecināt.
Ir izveidots piemērs, lai parādītu iepirkuma dalīšanu produktu sarakstos. Iepirkumā tiek sadalīti produkti 15 produktu sarakstos/iepirkumu daļās. MK
noteikumi tiek attiecināti uz visu kopējo iepirkumu, tādējādi izvēloties produktu sarakstu, kuri nodrošina ZPI prasību izpildi. Piemērā ir noteikts 15 produktu
saraksts, ar kopējo iepirkuma apjomu 5 000 kg (litri) un paredzēto līguma summu 6 000 EUR.
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Piemērs. Iepirkumā izdalītās 15 produktu sarakstos, izvērtējot iespējas izvirzīt paaugstinātās ZPI prasības, iepirkto produktu apjomu kg vai l un paredzēto
līgumsummu EUR
Nr.p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kopā:

Produktu saraksts
Piens
Kefīrs
Pilngraudu auzu pārslas
Kartupeļi
Burkāni
Āboli
Bumbieri
Zemenes
Sviests
Siers
Cīsiņi
Lasis
Eļļa
Banāni
Vistas fileja

Iepirktais apjoms, kg/l
1000
300
250
1000
600
450
180
50
200
300
140
40
90
90
310
5 000

Paredzētā līgumsumma, EUR
700
300
200
500
150
400
180
150
360
900
410
400
140
110
1100
6 000

Lai nodrošinātu MK noteikumu izpildi, pienam un kefīram, kā arī noteiktiem graudaugu pārstrādes produktiem ir noteiktas obligātais apjoms, kas ir
jāiegādājas ar bioloģiskajiem lauksaimniecības produktiem (MK noteikumu 1.1.1.a punkts). Attiecīgi piens veido 1000 l apjomu ar paredzēto līgumsummu –
700 EUR, un kefīrs ir 300 litru apjomā ar paredzēto līgumsummu – 300 EUR, kas kopā ir 1300 litri un 1000 EUR piegāde. Attiecīgi, izpildot MK noteikumu
prasības, lai iegādātos pienu un kefīru, vismaz 35% tiek attiecināti pret kopējo piena un kefīra masu (1300 kg) un nepieciešams iegādāties vismaz 455 litrus
350 EUR vērtībā. Ir iespējams apvienot doto apjomu un attiecināt tikai uz piena iepirkumu, tāpat arī, lai nodrošinātu iepirkuma kontroli, iepirkumā ir
paredzēts iepirkt 50% bioloģisko pienu un 50% NPKS apjomu.
Arī no graudaugu produktiem tiek iegādāti pilngraudu auzu pārslas, kuru viss apjoms tiek iegādāts kā bioloģiskie produkti, lai nodrošinātu vienkāršāku
kontroli.
Ja kāda produkta apjoms tiek iegādāts 100% kā bioloģiskas izcelsmes produkts, kas uzskatāmi par visaugstākās kvalitātes produktu, tad
kvalitātes prasības tiek pilnībā izpildītas.
Papildus obligāti noteiktajiem bioloģiskajiem produktiem, nepieciešams noteikts procents ar citiem bioloģiskajiem produktiem. Tā kā iegādājoties attiecīgos
bioloģiskos produktus, reizē ir nepieciešams izpildīt vēl vienu no noteiktajām 2 no 3 prasībām, kas ir izvēlētas kā NPKS prasības, tad tiek izvēlēti produkti,
kuriem ir attiecīgi vieglāk piemērot NPKS prasības. Tāpat arī iepirkums ir papildināms ar integrēto produktu apjomiem, lai nodrošinātu arī prasību izpildi.
Lai nodrošinātu iepirkuma izpildi pēc masas un izpildot NPKS prasības, ir nepieciešams iegādāties vismaz 2250 kg (45% no 5000 kg) produktu pēc NPKS
prasībām. Paralēli obligātajiem bioloģiskajiem produktiem – piens, kefīrs un pilngraudu auzu pārslas – arī ir nepieciešams attiecināt NPKS prasības 45%
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apjomā. Lai nodrošinātu izpildi, iepirkumā ir izvēlēts, ka viss atlikušais piena un kefīra apjoms tiek iegādāts kā NPKS produkts. Tādējādi veidojot jau 10% no
kopējā iepirkuma NPKS apjoma.
Papildus tiek izvēlēti produkti, kuriem ir liela masa, lai ar mazāku produktu skaitu varētu iegādāties nepieciešamo NPKS apjomu un attiecīgi varētu vieglāk
nodrošināt līguma izpildes kontroli. Tiek izvēlēti produkti, kuriem ir liels apjoms, un kuri tiek audzēti/ražoti 250 km attālumā, kuriem ir noteikti gan bioloģiskais
apjoms, kas jāpiegādā, gan arī produkti, kas atbilst NPKS prasībām. Attiecīgi piemērā tiek pievienoti kartupeļi, burkāni un āboli. Paralēli NPKS prasībām arī
tiek noteikts papildus bioloģisko un integrēto produktu apjoms, lai nodrošinātu MK noteikumu izpildi. Papildus, Tiem produktiem, kuriem ir noteiktas
paaugstinātas produktu kvalitātes prasības, tiek arī prasītas videi draudzīga vai sezonālu pārtikas produktu piegāde, tai skaitā iekļaujot arī produktus, kuri ir
obligāti jāiegādājas kā obligātie. Dārzeņiem, augļiem un ogām ir iespējams noteikt sezonalitātes prasības.
Attiecīgi visus citus produktus no saraksta ir iespējams iegādāties bez paaugstinātiem ZPI kritērijiem.
Tādējādi dotajā piemērā ir izvēlēti 6 no 15 produktiem, kuriem ir noteiktas ZPI prasības. No tiem 18.0% jeb 900 kg veido bioloģiskie produkti, 2% jeb 10%
veido integrētie produkti un 46% jeb 2300 kg veido NPKS produkti no visas kopējā iepirkuma masas. Tāpat arī produktus, kurus iegādājas ar paaugstinātām
kvalitātes prasībām, arī piegādē videi draudzīgi vai sezonāli. Burkānus, ābolus, zemenes iegādājas atbilstoši sezonalitātes kalendāram 250 km attālumā no
ražošanas/audzēšanas vietas.
Piemērs, nosakot ZPI prasības un kritērijus pēc masas, konkrētiem produktu sarakstiem, kuru veido:

1

Nr.
p.k.

Produktu
saraksts

Masa
(kg)

Paredzētā
līgumsumma,
EUR

Bioloģisko
produktu
apjoms,
kg

1
2

1000
300

700
300

500

3

Piens
Kefīrs
Pilngraudu auzu
pārslas

250

200

250

4

Kartupeļi

1000

500

150

Integrēto
produktu
apjoms, kg

NPKS
apjoms,
kg

Videi draudzīga piegāde
vai sezonalitāte

500

EURO 5 transportlīdzekļi un
piegāde 250 km attālumā

850

EURO 5 transportlīdzekļi un
piegāde 250 km attālumā
EURO 5 transportlīdzekļi un
piegāde 250 km attālumā

5

Burkāni

600

150

50

550

Piegāde 250 km attālumā

6

Āboli

450

400

50

400

Piegāde 250 km attālumā

Sezonalitāte1

Atbilstoši
sezonalitātes
kalendāram
Atbilstoši
sezonalitātes

Augļu un ogu pieejamības kalendārs un Dārzeņu pieejamības kalendārs - https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanas-pakalpojumu-iepirkumi
vai https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/zalais-iepirkums?nid=1114#jump
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kalendāram
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kopā:

Bumbieri
Zemenes
Sviests
Siers
Cīsiņi
Lasis
Eļļa
Banāni
Vistas fileja

180
50
200
300
140
40
90
90
310
5000
kg

180
150
360
900
410
400
140
110
1 100
6 000 EUR

50

950
kg
(19%)

-

100 kg
(2%)

2300
(46%)

Piegāde 250 km attālumā

Atbilstoši
sezonalitātes
kalendāram

Noteiktie produkti tiks
piegādāti videi draudzīgā
veidā

Nosakot prasības konkrētiem produktiem pēc to cenas, ir nepieciešams noteikt paredzēto līgumsummu noteiktajiem produktiem un attiecīgi norādīt
paaugstinātās kvalitātes prasības, tai attiecināmo cenu un cenas īpatsvaru. Attiecīgi tiek norādīta paredzētā līgumsumma paaugstinātās kvalitātes produktiem,
un tiek noteikts minimālais īpatsvars no pretendenta piedāvātās līgumsummas, tādējādi pretendents aprēķina piedāvātās paaugstinātās kvalitātes produktu
masu, ko var piedāvāt.
Attiecīgi pienam un kefīram tiek prasīti vismaz 35% no pretendenta piedāvātās līgumsummas piedāvāt kā bioloģisku produktu un līdz 65% no pretendenta
piedāvātās līgumsummas piedāvāt kā NPKS. Šeit ir nepieciešams norādīt, kurš apjoms ir visnozīmīgākais, lai nodrošinātu, ka bioloģisko produktu 35% no
cenas tiktu izpildīts, tiek norādīts: vismaz 35% un līdz 65%.
Lai nodrošinātu 45% NPKS prasību izpildi pēc cenas, tad vismaz produkti vismaz 2700 EUR vērtībā ir nepieciešams iegādāties kā NPKS produktus. Attiecīgi,
papildus pienam, kefīram un pilngraudu auzu pārslām, kas izpilda ap 13.5% no kopējās iepirkumu cenas, ir vēl nepieciešami produkti, lai izpildītu NPKS
prasības. Attiecīgi tiek skatīti produkti, kuriem ir augstākā paredzētā līgumsumma, un tie ir - vistas fileja, siers. Attiecīgi dotajiem produktiem nosaka nelielu
bioloģisko produktu apjomu, piemēram 3% no līgumsummas, un pārējos 97% kā NPKS produktus.
Nepieciešams norādīt, ka piedāvājumā dalījumu var piedāvāt pa iepakojuma vienībām, ne pusi no iepakojuma, lai gan ir noteikts neliels apjoms. Tāpat arī, lai
gan iepirkuma veicējs veic aprēķinus pēc paredzētās līgumsummas, lai nodrošinātu prasību, īpaši NPKS izpildi, nepieciešams ņemt vērā, ka pretendenta
piedāvātā līgumsumma atšķirsies, tādējādi ieteicams nedaudz palielināt NPKS prasīto apjomu.
Kopumā norādītie 5 produkti izpilda 45% prasību no paredzētās līgumsummas, taču vēlams, lai viss iepirkums izpildītu prasības, tādējādi ieteicams papildināt
ar vēl kādu produktu, kā āboli, lai nodrošinātu MK noteikumu prasību izpildi. Āboliem tiek noteiktas prasības kā integrētajiem un NPKS produktiem.
Tāpat tiem produktiem, kuriem ir izvirzītas papildus paaugstinātās kvalitātes prasības, arī tiek izvirzītas arī sezonalitātes un videi draudzīgas piegādes
prasības.
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Lai veiktu kontroli un uzskaiti, ir vēlams noteikt, kurā noteiktā mēnesī vai konkrētās dienās ir paredzēts piegādāt bioloģiskos un integrētos produktus, ja to
summa/apjomi nav 100% no kopējā apjoma. Tas attiecīgi dotu iespēju kontrolēt un sekot līdzi zaļā iepirkuma izpildei.
Piemērs, nosakot ZPI prasības un kritērijus pēc cenas, konkrētiem produktu sarakstiem, kuru veido:
Nr.
p.
k.

1

Produktu
saraksts

Piens

Masa
(kg)

1000

Paredzētā
līgumsumma,
EUR

700

2

Kefīrs

300

300

3
4
5

Pilngraudu
auzu
pārslas
Kartupeļi
Burkāni

250
1000
600

200
500
150

6
7
8
9

Āboli
Bumbieri
Zemenes
Sviests

450
180
50
200

Pretende
nta
piedāvātā
līgumsumma,
EUR

Bioloģisko produktu
līgumsumma, EUR

Vismaz 35% no pretendenta
piedāvātās līgumsummas par
pienu (245 EUR)
Vismaz 35% no pretendenta
piedāvātās līgumsummas par
kefīru (105 EUR)
Vismaz 20% no pretendenta
piedāvātās līgumsummas par
pilngraudu auzu pārslām
(40 EUR)

Vismaz 10%
no
pretendenta
piedāvātās
līgumsumma
s (12 EUR)

400
180
150
360
Līdz 3% no pretendenta
piedāvātās līgumsummas
(27 EUR)

10

Siers

300

Integrēto
produktu
līgumsum
ma, EUR

900
40

NPKS
produktu
līgumsumma, EUR

Videi draudzīga
piegāde
vai
sezonalitāte

Līdz
65%
no
pretendenta piedāvātās
līgumsummas
par
pienu (455 EUR)
Līdz
65%
no
pretendenta piedāvātās
līgumsummas
(195
EUR)
Līdz
80%
no
pretendenta piedāvātās
līgumsummas
(180
EUR)

EURO
5
transportlīdzekļi
un piegāde 250
km attālumā
EURO
5
transportlīdzekļi
un piegāde 250
km attālumā
EURO
5
transportlīdzekļi
un piegāde 250
km attālumā

Līdz
90%
no
pretendenta piedāvātās
līgumsummas
(360
EUR)

Atbilstoši
sezonalitātes
kalendāram
un
piegāde 250 km
attālumā

Vismaz
97%
no
pretendenta piedāvātās
līgumsummas
(873
EUR)

EURO
5
transportlīdzekļi
un piegāde 250
km attālumā

11
12
13
14

15
Ko
pā:

Cīsiņi
Lasis
Eļļa
Banāni
Vistas
fileja

140
40
90
90

310
5000
kg

410
400
140
110

1 100
6 000 EUR

Līdz 3% no pretendenta
piedāvātās līgumsummas
(33 EUR)
7,5% jeb 450 EUR no
kopējā iepirkuma
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40 EUR
(0,7%)

Vismaz
97%
no
pretendenta piedāvātās
līgumsummas
(1067
EUR)
51.8% jeb 3110
EUR
no
kopējā
iepirkuma

EURO
5
transportlīdzekļi
un piegāde 250
km attālumā
Noteiktie
produkti
tiks
piegādāti videi
draudzīgā veidā

7. PAPILDINFORMĀCIJA

BIOLOĢISKĀ PĀRTIKA
Bioloģiskās lauksaimniecības produkti ir sertificēta un pārbaudīta, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstoši audzēta un ražota pārtika. Tā audzēta
(ražota) saskaņā ar dabiskajiem augu un dzīvnieku augšanas procesiem, nelietojot pesticīdus, minerālmēslus un antibiotikas, atbilstoši Padomes Regulas (EK)
Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 889/2008 prasībām. No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija
Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, kā arī šīs regulas
ieviešanas regulas (īstenošanas un deleģētie akti). Šādas pārtikas sastāvā nav ģenētiski modificētu organismu.
Bioloģiskās lauksaimniecības produktu sertifikācija: bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošana un marķēšana ir pakļauta sertifikācijas procesam.
Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina kopējo sertificēto uzņēmumu datu bāzi. Tā kā Latvijā ir divas sertifikācijas institūcijas - SIA „Sertifikācijas un
testēšanas centrs” 2 un biedrība „Vides kvalitāte” 3 , tad daļa informācijas par bioloģiskajām saimniecībām un bioloģisko produktu ražotājiem un tiem
izsniegtajiem sertifikātiem ir vienā sertifikācijas institūcijā un daļa - otrā. Sertifikātā ir noteikts, uz kādu ražošanas, pārstrādes vai tirdzniecības jomu tas ir
izdots. Piemēram, uzņēmumam var būt izdots bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts attiecībā uz dārzeņkopību, bet ne uz augļkopību. Attiecīgi šim
uzņēmumam nav tiesības pārdot augļus kā bioloģiskos produktus.
Kontroles institūcijās reģistrēto bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu saraksti:
Kontroles institūcija, kurā reģistrēts
bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums
Pārtikas un veterinārais dienests
(visi bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi,
t.sk. bioloģiskās lauksaimniecības shēmas
dalībnieki)

2
3

Tīmekļvietne ar pieeju reģistra datiem
https://registri.pvd.gov.lv/cr/e5c5314c, skatīt veidlapu “Kontroles institūcijās reģistrētie bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmumi”
Kontroles institūciju saimniecību un uzņēmumu saraksts, dalījumā pa novadiem un pagastiem, kā arī
dalījumā atbilstoši darbības aktivitātēm (ražošana un pārstrāde, pārstrāde, imports, eksports,
mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, citi uzņēmēji), saimniecības statuss, un dalījums pa
lauksaimniecības jomām. Pieejams Excel formātā un iespējams pārskatīt visus iesaistītās saimniecības
un uzņēmumus.

SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”

http://old.stc.lv/lv/sert/ vai https://www.stc.lv/biologiskas-lauksaimniecibas-shemas

(kontroles institūcijā reģistrētie bioloģiskās

SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” institūcijā reģistrētie bioloģiskās lauksaimniecības shēmas

http://www.stc.lv/lv/pakalpojumi/biologiskas-lauksaimniecibas-uznemumu-sertifikacija/
http://www.videskvalitate.lv/index.php?asad=1
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lauksaimniecības uzņēmumi, t.sk. bioloģiskās
lauksaimniecības shēmas dalībnieki)

dalībnieki. Pieejama meklēšanas funkcija par operatoru, īpašnieku, novadu, pagastu un darbības
aktivitāti. Pieejams sertifikāts, netiek norādīts dalījums pa lauksaimniecības jomām. Pieejams arī kā
Excel dokuments, kurā norādīts saimniecības un uzņēmuma nosaukums, novads, pagasts, darbības
veids, produktu veidi, un datums, no kura shēmas dalībnieks ir bioloģiski sertificēts.

Biedrība „Vides kvalitāte”

http://www.videskvalitate.lv/index.php?asad=37

(kontroles institūcijā reģistrētie bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmumi, t.sk. bioloģiskās
lauksaimniecības shēmas dalībnieki)

Biedrība „Vides kvalitāte” institūcijā reģistrētie bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieki. Pieejams
Excel formātā, kas ietver operatora (shēmas dalībnieka) nosaukumu, novadu, pagastu, darbības veidu,
produktus, kuri ir sertificēti kā bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produkti, piegādātāju skaits un
datums, no kura shēmas dalībnieks ir bioloģiski sertificēts.

Lauksaimniecības datu centrs

https://www.ldc.gov.lv/lv/statistika/biologiska_lauksaimnieciba/

(informācija par bioloģiskās lauksaimniecības
uzņēmumiem un to produkcijas veidiem, kas tika
ražoti iepriekšējā kalendārajā gadā)

Informācija par bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām, uzņēmumiem un produktu veidiem, kas tika
ražoti iepriekšējā kalendārajā gadā. Iespējams meklēt tikai ievadot novada nosaukumu un tad var
meklēt pēc pagasta, nozares un produktiem.

Informācija par ārvalstu pārtikas produktu sertifikācijas centriem: visu ES kontroles institūciju tīmekļvietnēs.
Eiropas Savienības (ES) bioloģiskās lauksaimniecības marķējums: skat. vadlīniju 3. sadaļā.
1) ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējums vienīgais garantē bioloģiskās lauksaimniecības principu ievērošanu produktu audzēšanā (ražošanā) un
pārstrādē. Vienīgi tām zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem, kuru rīcībā ir derīgs (nav noteikti aizliegumi, pārejas periodi) bioloģiskās lauksaimniecības
sertifikāts, ir tiesības izmantot bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu.
2) Termini „organisks”, „bioloģisks” un „ekoloģisks”, to saīsinājumi „bio” un „eko” attiecībā uz pārtiku nozīmē vienu un to pašu. Šos terminus – norādes
pārtikai drīkst lietot tikai tajā gadījumā, kad attiecīgajai zemnieku saimniecībai, ražotājam vai pārstrādes uzņēmumam ir izdots bioloģiskās lauksaimniecības
sertifikāts un ir sertificēta attiecīgā ražošana joma vai nozare. Arī pārtikas apritē iesaistīta uzņēmuma un tā domēna nosaukumā nav pieļaujama terminu „bio”
un „eko” lietošana, ja uzņēmums nav saņēmis sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli.
Pārskats par bioloģisko produktu pieejamību pa Latvijas novadiem ir pieejams mājaslapā - http://www.biologiski.lv/zemnieki-un-parstradataji vai arī Latvijas
lauku konsultāciju un izglītības centra izveidotajā mājaslapā - https://novadagarsa.lv/
Izvērtējums par bioloģisko produktu pieejamību Latvijā ir pieejams - https://drive.google.com/file/d/15ldkETiKwYac30VqdUVuIoYNC8HgZtzP/view
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Piena un kefīra ražotāji4, kas sertificēti Latvijā uz 20.10.2020: AS “Talsu piensaimnieks”, AS “Tukuma piens”, AS “Lazdonas piensaimnieks”, LPKS “Viļāni”, AS
“Preiļu siers” (daļēji, jo nodrošina svaigpiena piegādi), kā arī ir vairāki piegādātāji, kas veic piena produktu ražošanu mājas apstākļos (piedāvā svaigpienu un
kas nodrošina citu piena produktu ražošanu).
Bioloģiskie graudaugu pārstrādes produktu ražotāji, kas sertificēti Latvijā uz 20.10.2020:
•

Auzu pārslas (gan pilngraudu, gan ātri vārāmās auzu pārslas): AS “Dobeles dzirnavnieks”, AS “Rīgas dzirnavnieks” ZS “Kaņepītes”

•

Kviešu milti: AS “Rīgas dzirnavnieks”, ZS “Kaņepītes”, SIA “Bitex”, ZS “Bebri”, ZS “Liepkalns”

•

Griķu putraimi: AS “Rīgas dzirnavnieks”, AS “Dobeles dzirnavnieks” (pārfasēšana), ZS “Bebri”, ZS “Kalna smīdes1”

Pēc Pasūtītāja tirgus situācijas izvērtējuma graudaugu pārstrādes produktu sarakstu var papildināt ar citiem graudaugu pārstrādes produktiem (piemēram,
rudzu miltiem). Rudzu miltu ražotāji: AS “Dobeles dzirnavnieks”, ZS “Bebri”, SIA “Bitex”, ZS “Liepkalns”, ZS “Kaņepītes”.

NACIONĀLĀS PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS (NPKS) PRASĪBAS
NPKS prasības ir noteiktas MK 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība”.
NPKS prasībām atbilstošu produktu sertifikācija: atbilstības sertifikātu izsniedz LR Pārtikas un veterinārais dienests5.
NPKS produktu, to ražotāju un izejvielu piegādātāju, kā arī atbilstības sertifikātu numuru, sertificēšanas datumu, kā arī iespējamo pārkāpumu oficiālais
saraksts pieejams Pārtikas un veterinārā dienesta mājās lapā: https://registri.pvd.gov.lv/cr/e5c5314c, skatīt veidlapu “Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
produkti un to ražotāji”.
NPKS produktu norādes: bordo karotīte un zaļā karotīte (skat. vairāk vadlīniju 3. sadaļā).

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU INTEGRĒTĀ AUDZĒŠANA
Tā ir lauksaimniecības produktu audzēšana, izmantojot vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un samazinot risku cilvēku veselībai
un videi, vienlaikus nodrošinot augu aizsardzības, dzīvnieku veselības un labturības pasākumus.
Integrētās ražošanas prasības ir atbilstošas Latvijā noteiktajām integrētās audzēšanas prasībām.
Latvijā integrētās audzēšanas prasībām atbilstoši produktiem jābūt reģistrētiem integrētās audzēšanas reģistrā. Lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas reģistrs ir pieejams Valsts Augu aizsardzības dienesta mājaslapā:
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integretas-audzesanas-registrs.aspx

4
5

Iekļauti tikai govs piena pārstrādātāji, ne kazas piena, kā arī netiek iekļauti primārie ražotāji.
http://www.pvd.gov.lv/
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IEVĒRO!
Integrēti audzētu lauksaimniecības produktu audzētājam vai izplatītājam ir tiesības integrēti audzētu lauksaimniecības produktu marķējumā ietvert NPKS
norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām

PĀRTIKAS PRODUKTU ĪPATSVARS
Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentācijā jānorāda, kā tiks aprēķināts daudzums procentos — pēc masas vai pēc cenas (EUR).

SEZONĀLI PĀRTIKAS PRODUKTI
Latvijā prasība par sezonālu produktu piegādi ir izpildīta, ja augļi, ogas un dārzeņi atbilst Zemkopības ministrijas izstrādātajiem vietējo augļu, ogu un dārzeņu
pieejamības tirgū kalendāriem, kuri publicēti IUB mājaslapā un par kuriem iesniegts galveno produktu saraksts vai kuri norādīti iesniegtajās ēdienkartēs
Augļu un ogu pieejamības kalendārs un Dārzeņu pieejamības kalendārs - https://www.iub.gov.lv/lv/partikas-piegazu-un-edinasanas-pakalpojumu-iepirkumi
vai https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/zalais-iepirkums?nid=1114#jump

ILGTSPĒJĪGA PRAKSE UN METODES AKVAKULTŪRAS UN JŪRAS PRODUKTU RAŽOŠANĀ
Par atbilstīgiem jāuzskata tie akvakultūras un jūras produkti, kuri nozvejoti vai ražoti, ievērojot ilgtspējīgu praksi un metodes, kā noteikts attiecīgajā
ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras marķējumā.
Kā viena no iespējām ir Jūras uzraudzības padomes (MSC - Marine Stewardship Council) sertifikācija mencu zvejai Baltijas jūrā ICES 25.-32. apakšrajonā
(sertifikāciju mencu zvejai veic „Latvijas Zivsaimnieku asociācija”), kas ir kā apliecinājums, ilgtspējīgas zivsaimniecības sertifikācijai un pierāda produkcijas
atbilstība ilgtspējīgas zivsaimniecības marķējumu prasībām.

PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentacijā jānorāda, cik papildpunkti tiek piešķirti par katru kritēriju. Ja kritērijs ir formulēts kā “labāks sniegums
salīdzinājumā ar tehniskajās specifikācijās iekļautajām obligātajām prasībām”, punkti tiks piešķirti proporcionāli uzlabotajiem rādītājiem.

DAŽI IETEIKUMI VĒRTĒŠANAI
1) PIEDĀVĀJUMA CENA. Pasūtītājs paredz šim kritērijam ne vairāk kā 50 procentu no piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju kopējās vērtības. Maksimālais
punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu par konkrēto iepirkuma daļu. Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti,
aprēķinot tos pēc sekojošas formulas.
P = Czem / Cvērt × p, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Czem – zemākā piedāvātā cena; Cvērt – vērtējamā piedāvātā cena; p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu skaits.
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2) PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTE (skat. piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus 2.1-2.2.). Katra kritērija prasību izpildi novērtē, maksimālo punktu skaitu
piešķirot pretendentam, kurš piedāvājis vislielāko šo produktu apjomu masas (kg) vai vērtības) konkrētajā iepirkuma daļā, bet pārējiem pretendentiem
piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
P = Kpied/Kmax x p, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Kpied – vērtējamā pretendenta attiecīgajā iepirkuma daļā piedāvātais prasībām atbilstošais produktu masa (kg) vai vērtība (EUR);
Kmax – lielākais piedāvātais produktu masa (kg) vai vērtība (EUR) attiecīgajā iepirkuma daļā;
p – attiecīgajā kritērijā maksimālais punktu skaits.
3) Iegūtos punktus aprēķina, summējot punktu skaitu, kas iegūti par katru piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek
atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu pēc noteiktajiem kritērijiem un kurš atbilst iepirkuma nolikumam un tā pielikumiem.
Ja pēc noteiktajiem kritērijiem un atbilstības iepirkuma nolikumam un tā pielikumiem vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, pasūtītājs pārtikas
produktu piegādes līguma slēgšanas tiesības piešķir piegādātājam, kura piedāvājumā ir lielāks to pārtikas produktu īpatsvars, vērtējot to sekojošā prioritārā
kārtībā:
1. kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām;
2. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām;
3. kurus paredzēts piegādāt noteiktā pasūtītāja paredzētā attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes (tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja
norādītajai vietai/piegādes adresei ne vairāk kā 250 km ietvaros, izmantojot ceļu infrastruktūru.
Punktu skaitu par pārtikas produktu piegādi noteiktā pasūtītāja paredzēta attāluma ietvaros aprēķina šādi:
a) Vispirms aprēķina piedāvājumu vidējos svērtos attālumus:
, kur
Svid – vidējais svērtais attālums;
k1,k2,k3,…,kn – attālums (km) no piedāvājumā ietilpstošā konkrētā produkta audzēšanas/ražošanas vietas līdz pasūtītajam;
d1,d2,d3,…,dn – attiecīgā produkta daudzums, izteikts kg;
∑(k1;kn) – piedāvājumā ietilpstošo produktu kopējais attālums no to audzēšanas/ražošanas vietas līdz pasūtītājam.
b) Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kura vidējais svērtais attālums uzrāda mazāko vērtību. Pārējiem pretendentiem piešķirtie punkti
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tiek aprēķināti saskaņā ar šādu formula:
P=Smin/Spied x p, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Spied – vērtējamā pretendenta piedāvājumā ietilpstošā konkrētā produkta vidējais svērtais attālums no tā audzēšanas/ražošanas vietas līdz pasūtītājam;
Smin – pretendentus izvērtējot, vismazākais iegūtais vidējais svērtais attālums no produktu audzēšanas/ražošanas vietas līdz pasūtītājam;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu skaits.

CITAS ZPI PRASĪBAS UN KRITĒRIJI
MK 20.06.2017. noteikumi Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" paredz iespēju publiskajā iepirkumā piemērot arī
citas, noteikumos neminētas ZPI prasības un kritērijus, ja tie attiecināmi uz iepērkamo preču un pakalpojumu grupu vai būvdarbiem, nodrošina brīvu preču un
pakalpojumu kustību, vienādas iespējas piegādātājiem, atklātību un prasību samērību un nepieļauj diskrimināciju (MK not. 8. p.).
Ja pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nolemj publiskajā iepirkumā izmantot papildus ZPI prasības un kritērijus, ieteicams iepriekš izvērtēt savas
iespējas, jo stingrāku vides prasību uzstādīšana bieži vien saistīta ar ekspertu iesaisti, lai noteiktu iesniegto piedāvājumu atbilstību šīm prasībām. Tāpat jāgūst
pārliecība, ka tirgū ir attiecīgs piedāvājums, lai lemtu par šāda kritērija izpildi vai paredzētu piešķirt papildus punktus..
Ja tomēr pieņemts lēmums preču vai pakalpojumu iegādē izvirzīt stingrākas vides prasības, viens no ieteicamajiem šādu prasību piemēriem ir ES ZPI kritēriju
izvērstais (visaptverošais) līmenis (skat. http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm), jo arī šie kritēriji, tāpat kā MK noteikumos Nr. 353
ietvertie, attiecināmi uz konkrēto iepērkamo preču un pakalpojumu grupu vai būvdarbiem, nodrošina brīvu preču un pakalpojumu kustību, vienādas iespējas
piegādātājiem, atklātību un prasību samērību un nepieļauj diskrimināciju, turklāt tiem formulēta arī atbilstības pārbaudes (verifikācijas) metode.

I TIPA VAI ISO 14024 EKOMARĶĒJUMI
I tipa vai ISO 14024 (skat. standartu LVS EN ISO 14024:2018 “Vides marķējumi un deklarācijas - Pirmā tipa vides deklarācijas - Principi un procedūras)
ekomarķējumu piešķiršanai galvenos kritērijus nosaka neatkarīga iestāde, un tos pārrauga ar sertifikācijas un auditēšanas palīdzību. Tādējādi sertifikāts ir
caurskatāms, uzticams un neatkarīgs informācijas avots. Šiem marķējumiem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
•

prasības marķējumam balstās uz zinātniskiem datiem;

•

ekomarķējums ir pieņemts, piedaloties visām ieinteresētajām pusēm, piemēram, valsts iestādēm, patērētājiem, ražotājiem, izplatītājiem un vides
organizācijām;

•

ekomarķējums ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm.

Publiskajā iepirkumā attiecīgā iepirkuma rīkotāji var pieprasīt, lai tiktu ievēroti konkrētam ekomarķējumam noteiktie kritēriji un ekomarķējumu varētu
izmantot kā vienu no atbilstības pierādījuma veidiem. Pasūtītājs var prasīt īpašu ekomarķējumu kā pierādījumu izstrādājuma atbilstībai noteiktajām prasībām,
ja tiek ievēroti PIL 21. panta nosacījumi. Bez tam iepirkuma rīkotāji var izmantot tikai tos ekomarķējuma kritērijus, kas attiecas uz paša produkta vai
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pakalpojuma, vai ražošanas procesu īpašībām, nevis tos, kuri attiecas uz vispārējo uzņēmuma vadību.
Tāpat ir nepieciešams ņemt vērā PIL 47. pantu un SPSIL 53. pantu par kvalitātes vadības standartiem, kā arī PIL 48. pantu un SPSIL 54. pantu par vides un
vadības standartiem.

ATBILSTĪBAS PIERĀDĪJUMI
Ja kritēriju atbilstības pārbaudes metodē (verifikācijā) noteikts, ka var izmantot citus atbilstošus apliecinājuma veidus, tie var būt ražotāja sagatavota tehniskā
dokumentācija, atzītas iestādes izdots testēšanas pārskats vai cits atbilstošs apliecinājums. Pasūtītājam katrā konkrētā gadījumā būs jāizvērtē, vai iesniegtos
pierādījumus var uzskatīt par atbilstošiem no tehniskā/juridiskā viedokļa.
PIL 22. panta otrā daļa un SPSIL 25. panta otrā daļa nosaka, ka pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem citus atbilstošus pierādījumus, tai
skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju, ja piegādātājam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ vispār vai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nebija
iespējams iegūt šā panta pirmajā daļā minētos sertifikātus vai testēšanas pārskatus un piegādātājs pierāda, ka piegādes vai pakalpojumi atbilst tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām vai kritērijiem, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem vai iepirkuma līguma izpildes noteikumiem. Tas nozīmē, ka neatkarīgi
no tā, kas iepirkuma dokumentos būs noteikts kā iesniedzamie dokumenti, varētu būt pieļaujami arī citi pierādīšanas līdzekļi.
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8. PIEMĒRS. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VEIDNE PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDEI
Zemāk attēlots piemērs tehniskās specifikācijas veidnei pārtikas produktu piegādei. Tehniskās specifikācijas saturu var veidot arī citā secībā un izskatā.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/Tehniskā piedāvājuma forma (veidne)
Iepirkuma priekšmets

Pārtikas produktu piegāde

Līguma izpildes vieta (pārtikas

adrese

produktu piegādes vieta)
Līguma termiņš

Nr.
p.k.

Produkts (norāda/papildina pēc nepieciešamības)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
...

Maize, maizes izstrādājumi
Piens un piena pārstrādes produkti
Olas
Svaigi atdzesēta putnu gaļa
Svaigi atdzesēta cūkgaļa
Gaļas produkti un desas
Zivis un zivju izstrādājumi
Svaigi dārzeņi un garšaugi
Svaigi augļi un ogas
Graudaugi, to produkti un bakalejas preces
Saldēti pārtikas produkti
…

Piegādes biežums/termiņš

(norāda nepieciešamo)
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
x reizes nedēļā / līdz ____
...
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1. Produkta tehniskā specifikācija
Kopējā forma

Nr.
p.k.

1.1.

Produkta
nosaukums

Tehniskās prasības
specifikācijai

Vēlamais
iepakojuma
veids un
tilpums

Apjoms

Mērvienība

(paredzētais
vai
indikatīvais)

Paaugstināt
as prasības
produkti

Vispārīgās prasības:

1.1.1. PRODUKTU KVALITĀTE
35 procentiem no piena un kefīra masas [vai vērtības] ir jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm saskaņā ar Padomes 2007. gada 28.
jūnija Regulu (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu. No 2022. gada
1. janvāra būs spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie akti).
Prasības netiek attiecināts uz UHT pienu.
20 procentiem no auzu pārslām, kviešu miltiem, griķiem masas [vai vērtības] ir jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm saskaņā ar
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91
atcelšanu. No 2022. gada 1. janvāra būs spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/848. par bioloģisko ražošanu un
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un tās ieviešanai nepieciešamās regulas (īstenošanas un deleģētie akti).

[X] procentiem no [vai nu noteikta produktu grupa, piemēram, piena produkti (izņemot pienu un kefīru), gaļas produkti, dārzeņi, vai konkrētu produktu
saraksts, piemēram, kartupeļi, liellopu gaļa, olas] jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm saskaņā ar Padomes 2007. gada 28. jūnija
Regulu (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu;

vai
[X] procentiem no [vai nu noteikta produktu grupa, piemēram, augļi, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi, burkāni, āboli] jābūt
ražotiem saskaņā ar integrētās ražošanas kritērijiem;
vai
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45 procentiem no [vai nu noteikta produktu grupa, piemēram, piena produkti, gaļas produkti, dārzeņi, vai konkrētu produktu saraksts, piemēram, kartupeļi,
liellopu gaļa, olas] jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.
Pretendents norāda produktus, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (turpmāk – BL), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (turpmāk –
NPKS) vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (turpmāk - LPIA) prasībām. Ja kāds no minētajiem produktiem neatbildīs attiecīgi BL,
NPKS vai LPIA prasībām, pretendenta piedāvājums tiks noraidīts un tālāk netiks izskatīts.
Ja Pretendents piedāvājumā norādījis produktus, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām, tad šo norādīto zaļo pārtikas produktu piegāde jānodrošina pilnā
specifikācijā norādītajā apjomā.
Pasūtītājs augļu, ogu un dārzeņu piegādēm ievēro arī Zemkopības ministrijas izstrādātos vietējo augļu, ogu un dārzeņu pieejamības kalendārus, kuri publicēti
Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Pārtikas produkti, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām

Nr.
p.k.

Produkta,
kurš atbilst
BL, LPIA vai
NPKS
prasībām,
nosaukum
s

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

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

Produkta, kurš
atbilst BL, LPIA
vai 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 audzētāju,
norādot: sadarbību apliecinošā
dokumenta datumu un veidu

1.1.2. VIDEI DRAUDZĪGA PIEGĀDE UN SEZONĀLI PĀRTIKAS PRODUKTI
Noteiktajiem paaugstinātās kvalitātes prasības produktiem attiecīgi tiek piemērotas arī videi draudzīgas piegādes un sezonāli pārtikas produktu prasības,
norādot, ka piegādes attālums nebūs tālāk kā 250 km un tiks piegādāts ar transportlīdzekļiem EURO 5 vai V.
transportlīdzekļiem, ko paredzēts izmantot produktu piegādei no pārtikas produktu izcelsmes (audzēšanas/ražošanas) vietas, jāatbilst vismaz EURO 5 vai V
atgāzu emisijas standartiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi
transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 1. tabulā noteiktajām "Euro 5" emisijas robežvērtībām vai saskaņā ar Ministru
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kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem noteikumu Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanas noteikumi" 11. pielikuma 41. iedaļā noteiktajām "EURO V" emisiju robežvērtībām;
vai
pārtikas produktu [norāda kādu] piegāde tiks veikta noteiktā pasūtītāja paredzēta attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes (audzēšanas/ražošanas)
vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai ne tālāk kā 250 km;
vai
augļu, ogu un dārzeņu piegādes tiks veiktas, ievērojot sezonalitāti.
Piedāvājumā norādītajiem produktiem jāatbilst: (norāda/papildina pēc nepieciešamības)
1.2. Regula (EK) 1580/2007 ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu
nozarē;
1.3. Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK)
Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari;
1.4. Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1169/2011, “Par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem” par pārtikas produktu
marķēšanu un kvalitātes rādītājiem, ar ko paredz marķējumā noteiktās obligātās ziņas par norādēm uz pārtikas iepakojuma vai tam piestiprinātas
etiķetes, vai pārtikas pavaddokumentiem;
1.5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku
izcelsmes pārtiku;
1.6. Eiropas Komisijas (EK) regula Nr.543/2008 (2008. gada 16. jūnija) „Par kārtību, kādā piemērojama Padomes regula (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz
mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem”;
1.7. Pārtikas aprites uzraudzības likums;
1.8. Preču un pakalpojumu drošuma likums;
1.9. Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumi Nr. 461 “Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas darbības, uzraudzības un kontroles
kārtība”;
1.10. Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”;
1.11. Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumi Nr.1204 “Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas
Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību";
1.12. Citi saistošie un spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē pārtikas produktu kvalitātes prasības un to apriti.
2. Vispārējās kvalitātes prasības visiem pārtikas produktiem:
2.1. Preces tiek piegādātas ar ne mazāk kā šādu derīguma termiņu: 2/3 no kopējā realizācijas termiņa precēm, kuru realizācijas termiņš ir līdz 3 (trīs)
mēnešiem, un ne mazāk kā 3 (trīs) mēneši līdz realizācijas termiņa beigām precēm, kuru realizācijas termiņš ir 1 (viens) gads vai ilgāk. Pienam
un piena produktiem, svaigi atdzesētai cūkgaļai, subproduktiem un svaigi atdzesētai liellopu gaļai, gaļas izstrādājumiem, svaigi atdzesētai putnu
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gaļai un svaigām zivīm līdz realizācijas termiņa beigām - ne mazāk kā 3 (trīs) dienas. Piegādātājam nav tiesības piegādāt preces, kuru derīguma
termiņš ir neatbilstošs;
2.2. Preču pavadzīmēs jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas termiņam;
2.3. Nav atļauta atkārtoti saldētas produkcijas piegāde;
2.4. Visām precēm jābūt safasētām atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā.
3. Vispārējie transportēšanas nosacījumi visiem pārtikas produktiem:
3.1. Transportēšanas - piegādes laikā jāievēro pārtikas produktu higiēna prasības. Transportēšanas laikā produkti jāpasargā no piesārņojuma un
jānodrošina pārvadāšanai nepieciešamā temperatūra. Transportlīdzeklim, tarai, iepakojumam, konteineram, kuros pārvietos pārtikas produktus,
jābūt tīriem, atbilstoši noteiktajām pārtikas higiēnas prasībām.
3.2. Pretendenta rīcībā ir Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam atbilstošs tehniskais aprīkojums un transporta līdzekļi produktu pārvadāšanai.

(!) Papildus informācija Pasūtītājam - zemāk minētas ZPI prasības, kas jāietver iepirkuma nolikumā un līgumā:
ZPI prasības un kritēriji
Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji
1. Pārtikas produktu piegādes, iepirkumam izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:
1.1. nosaka katra piedāvājuma izvērtēšanas kritērija īpatsvaru, bet ZPI kritērijiem kopā ne mazāk kā 35 procentu apmērā no piedāvājuma
izvērtēšanas kritēriju kopējās vērtības;
1.2. cenas vai izmaksu kritērijam pasūtītājs paredz īpatsvaru ne vairāk kā 50 procentu apmērā;
2. Lai novērtētu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs papildus cenas vai izmaksu kritērijam vērtē sekojošus ZPI kritērijus:
2.1. pārtikas produktu kvalitāte:
2.1.1. bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstoši produkti (tehniskajā specifikācijā norādītais produktu īpatsvars); vai
2.1.2. lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstoši produkti (tehniskajā specifikācijā norādītais produktu īpatsvars); vai
2.1.3. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām atbilstoši produkti (tehniskajā specifikācijā norādītais produktu īpatsvars).
[Lai sasniegtu % īpatsvaru, pasūtītājs nosaka kalendāro un apjoma sadalījumu.]
2.2. videi draudzīga piegāde un sezonāli produkti:
2.2.1.transportlīdzekļi, ko paredzēts izmantot produktu piegādei no pārtikas produktu izcelsmes (audzēšanas/ražošanas vietas, atbilst vismaz EURO 5
vai V atgāzu emisijas standartiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas (EK) Nr. 715/2007 par tipa
apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro
6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 1. tabulā noteiktajām "Euro 5" emisijas robežvērtībām vai
saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu
atbilstības novērtēšanas noteikumi" 11. pielikuma 41. iedaļā noteiktajām "EURO V" emisiju robežvērtībām;
vai
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vai

2.2.2. pārtikas produktu piegāde veikta noteiktā pasūtītāja paredzētā attāluma ietvaros ( ne vairāk kā 250 km) no pārtikas produktu izcelsmes
(audzēšanas/ražošanas) vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai (piemēram, 100 km ietvaros). Ja tiek iepirkti produkti, kuru ražošana notiek tālāk
nekā 250 km attālumā no iepirkuma vietas, ir veikta tirgus, piegādātāju apzināšana un, ja šajā norādītajā attālumā ir tikai 1 potenciālais piegādātājs,
kas nav pietiekami, tad ir objektīvi apstākļi palielināt piegādes attālumu.
2.2.3. augļu, ogu un dārzeņu produktu piegāde veikta, ievērojot sezonalitāti.

Augļu, ogu un dārzeņu piegādēm jāievēro Zemkopības ministrijas izstrādātie vietējo augļu, ogu un dārzeņu pieejamības kalendāri, kuri publicēti Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
3. Papildus punktus var piešķirt par:
3.1. BIOLOĢISKĀ PĀRTIKA
Bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstoši produktu apjoms, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu.
3.2. INTEGRĒTĀ RAŽOŠANA
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošo produktu apjoms, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo
apjomu.
3.3 PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS
Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām atbilstošo produktu apjoms, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo apjomu.
3.4. AKVAKULTŪRAS UN JŪRAS PRODUKTI (ja attiecināms)
Akvakultūras un jūras produktu nozvejā un ražošanā ievērota ilgtspējīga prakse un metodes, kā noteikts attiecīgā ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras
marķējumā.
Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, pasūtītājs pārtikas produktu piegādes līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājumā
ir lielāks to pārtikas produktu īpatsvars, vērtējot to sekojošā prioritātes kārtībā:
1. kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības audzēšanas prasībām
2. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām;
3. kurus paredzēts piegādāt noteiktā pasūtītāja paredzētā attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes (tikai audzēšanas/ražošanas) vietas līdz
pasūtītāja norādītajai vietai/piegādes adresei ne vairāk kā 250 km ietvaros.
Ja pasūtītājs izvēlas iepirkt 100% bioloģiskos produktus, tad nav nepieciešams iekļaut vēl papildus kritērijus.
Lai pārliecinātos par konkrētā produkta atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, Pasūtītājs informāciju par pretendenta Tehniskajā un
finanšu piedāvājumā norādītā produkta atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām var pārbaudīt:
1.

Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā ievietotajā kontroles institūcijās reģistrēto bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sarakstā https://registri.pvd.gov.lv/cr/e5c5314c

2.

kontroles institūcijās SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” (http://old.stc.lv/lv/sert/) un biedrība „Vides kvalitāte” (
http://www.videskvalitate.lv/index.php?asad=37) Latvijā reģistrēto bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sarakstos;
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3.

Lauksaimniecības datu centra mājaslapā ievietotajā bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmā (pieejama informācija par Latvijā
iepriekšējā gadā bioloģiskajā lauksaimniecībā iesaistīto uzņēmumu saražotās produkcijas apjomiem, ņemot vērā to sertificēšanas jomas)
https://www.ldc.gov.lv/lv/statistika/biologiska_lauksaimnieciba/.

Iepirkuma līguma izpildes noteikumi
1. Pārtikas produktu piegādes līgumā pasūtītājs paredz:
1.1. tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildes kontroles mehānismu, t.sk nosakot atbildīgās personas par kontroli, izstrādājot iekšējās kontroles
kritērijus, kā arī procedūras, kas jāveic piegādes izmaiņu saskaņošanai, un atbildību par līguma prasību neizpildi līguma darbības laikā;
1.2. pienākumu piegādātājam, ja tas pats nav bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu produktu ražotājs vai audzētājs, attiecībā uz produktiem, kuri atbilst minētajām prasībām, iesniegt
pasūtītājam ražotāju un/vai audzētāju sarakstu, norādot to kontaktinformāciju, un ar ražotāju (audzētāju) noslēgtu līgumu par sadarbību ar attiecīgo
piegādātāju katrā konkrētā pārtikas produktu piegādes līguma izpildē;
1.3. tiesības pasūtītājam papildus piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem veikt piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un
kvalitātes pārbaudes;
1.4. pārtikas produktu sarakstu, norādot produktu ražotāju vai audzētāju un to izcelsmes valsti, kas izstrādāts atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām.
1.5.

piegādātājs savlaicīgi informē un vienojas ar pasūtītāju par iespējamu piegādēs paredzētā produkcijas sortimenta maiņu, aizstājot tehniskajā
specifikācijā iekļautos produktus ar jauniem ekvivalentiem (piem., vienu nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu var aizstāt pret citu
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu) vai kvalitatīvi labākiem produktiem (lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām
atbilstošu produktu vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu var aizstāt ar bioloģiskajām prasībām atbilstošu produktu);

1.6.

Pakalpojuma sniedzējam līguma darbības laikā jāuzkrāj un jāuzskaita rēķini, pavadzīmes un citi dokumenti, kas apliecina atbilstību iepirkuma
dokumentos izvirzītajiem zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem;

1.7.

Rēķini, pavadzīmes, citi dokumenti, un uzskaite jāuzrāda līguma slēdzējam pēc pieprasījuma.

2. Pasūtītājs nodrošina noslēgtā pārtikas produktu piegādes iepirkumu līgumu vai to kopiju pieejamību uz vietas iestādē, kurā notiek pārtikas produktu
piegāde.
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