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Šis dokuments ir elektroniski parakstīts un satur laika zīmogu. 
 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Tirgus izpētes identifikācijas numurs 

 BKC-TI-2022/11 

1.2. Pasūtītājs un Iepircējs 

Pasūtītājs 

Bauskas novada pašvaldības iestāde 

“Bauskas Kultūras centrs” 

Adrese Kalna 18, Bauskas, Bauskas novads, LV3901 

Reģ. Nr. 90009116223 

Iepircējs Bauskas novada pašvaldības iestāde 

“Bauskas Kultūras centrs” 

Adrese Kalna 18, Bauskas, Bauskas novads, LV3901 

Reģ. Nr. 90009116223 

Kontaktpersona Nadīna Gorškova 

Tālruņa Nr. 28246228 

E-pasta adrese nadina.gorskova@bauska.lv 

1.3. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada21.novembrim, plkst.12:00 Bauskas Kultūras centrā, Kalna 

iela18, Bauskā, Bauskas nov., iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu vai atsūtot uz e-pastu 

nadina.gorskova@bauska.lv  (parakstītu PDF, JPG vai EDOC formātā). 

 

2. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu 

1.4. Tirgus izpētes priekšmets ir „Ziemassvētku saldumu paciņu iegāde”saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(3.pielikumu). 

1.5. Līguma izpildes laiks: līdz 2022. gada9. decembrim 

1.6. Paredzamā līguma priekšmeta piegādes vieta: Bauskas Kultūras centrs, Kalna iela 18, Bauska, LV-

3901 

1.7. Instrukcijā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu tirgus izpētes priekšmeta 

apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Iepirkumā piedāvājumus var iesniegt fiziskas, juridiskas personas, kuras ir reģistrētas LR likumos 

noteiktajā kārtībā un kuras piedāvā veikt Instrukcijas prasībām atbilstošu pakalpojumu.  

3.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā 

tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota 

novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu.  

3.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 eiro.  

3.4. Nolikuma 3.2..un 3.3.apakšpunktā minēto apstākļu esamību Iepirkuma komisija pārbaudīs tikai attiecībā 

uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

4.Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē sagatavots atbilstoši Instrukcijas 1.pielikumam. 

mailto:nadina.gorskova@bauska.lv
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4.2.Vispārēja informācija par pretendentu sagatavota atbilstoši Instrukcijas 2.pielikumam. 

4.3.Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 

apliecības kopija.  

4.4.Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Instrukcijas 3.pielikumam. Finanšu piedāvājumā jānorāda cena 

eiro (EUR) bez PVN.  

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 

5.1. Iepircējs izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu kas atbilst Instrukcijas prasībām un viens no kritērijiem ir 

piedāvājums ar zemāko cena.  

5.2. Vērtējot piedāvājumu, ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

6. Līgums 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu līgumu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu  

6.2. Avansa maksājums netiek paredzēts. 

7. Iepircēja tiesības un pienākumi  

7.1. Iepircēja tiesības: 

7.1.1.Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

7.1.2. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu 

ar Pasūtītāju. 

7.2. Iepircēja pienākumi: 

7.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu 

atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta 

institūcija papildina vai izskaidro iesniegtos sertifikātus un dokumentus. 

7.2.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

7.2.3.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

7.2.4. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Instrukciju. 

7.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un šo Instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.2.6. Piecu darba dienu laikā pēc tirgus izpētes noslēgšanas informēt pretendentus par tās rezultātiem. 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības. 

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

8.1.3.Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

8.1.4. Pretendents var 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt tirgus izpētes 

ziņojuma kopiju. 

8.2. Pretendenta pienākumi. 
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8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijas prasībām. 

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3.Sniegt atbildes uz Iepircēja jautājumiem, kas nepieciešamas pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

8.2.5. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam līgums 2 (divu darbadienu laikā), no brīža, 

kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt līgumu. 

 

Sagatavoja:      

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Kultūras centra” 

kultūras menedžere Nadīna Gorškova 
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 1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„Ziemassvētku saldumu paciņu iegāde” 

Identifikācijas BKC-TI-2022/11 

 

1. Pretendents paciņas saturu ievieto Ziemassvētku tematikai atbilstošā maisiņā, no izturīga 

materiāla un aizsien ar krāsainu lentu. 

2. Vienas paciņas svars ne mazāk kā - 520 gr. (četri simti piecdesmit). 

3. Iesaiņoto paciņu skaits – 1500 (viens tūkstotis pieci simti). 

4. Paciņas ievieto kastēs, kas ir no izturīga stingra materiāla un katrā kastē jābūt norādītam 

paciņu skaitam. 

5. Paciņas saturā minētajām konfektēm var piedāvāt ekvivalentus. Pretendentam jāpierāda, ka 

prece ir ekvivalenta. 

6. Piegādātajām konfektēm jābūt ar vismaz 3 (trīs) mēnešu derīguma termiņu, kvalitatīvām 

(nav sakusušas, nav saspiestas, nav saplacinātas, nav citu defektu), nesaplēstā un izturīgā 

iepakojumā. 

7. Pretendents veic paciņu piegādi līdz 2022. gada 9. decembrim uz norādīto saņemšanas adresi: 

Bauskas Kultūras centrs, Kalna iela 18, LV-3901 
 

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji*: 

Nr. 

p.k. Nosaukums 

Aptuvenais 

daudzums 

 

Specifikācija 

 

1. 

Šokolādes, 

vafeļu vai 

marmelādes

konfektes 

vismaz 200g 

Lai izpildītu pasūtītāja prasības, pretendentam ir 

jānodrošina vismaz 5-6 veidu šokolādes, vafeļu, piena 

putna vai marmelādessveramās konfektes, ar dažādu 

garšu, ar/bez pildījuma, ietītas papīrāno zemāk minēta 

sarakstā vai jāpiedāvā ekvivalentas konfektes: 

Šokolādes konfekte „Maska”, ražotājs „Laima” vai 

ekvivalents. 

Šokolādes konfekte „Laime”, ražotājs „Laima” vai 

ekvivalents. 

Šokolādes konfekte „Vēsma”, ražotājs „Laima” vai 

ekvivalents 

Šokolādes konfektesar sāļo karameli „Laima” vai 

ekvivalents. 

Šokolādes konfekte „Rudzupuķe”, ražotājs „Laima” vai 

ekvivalents. 

Šokolādes konfekte „Maska”, ražotājs „Laima” vai 

ekvivalents. 

Šokolādes konfekte „Kazino”, ražotājs „Laima” vai 

ekvivalents. 

Šokolādes konfekte „Ziemassvētku konfekte” ražotājs 

„Laima” vai ekvivalents. 

Šokolādes konfekte „Jubilejas konfekte” ražotājs 

„Laima” vai ekvivalents. 

Šokolādes konfekte „Rokenrol” ražotājs „Laima” vai 

ekvivalents. 
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Šokolādes konfekte „Selga” ražotājs „Laima” vai 

ekvivalents. 

Putna piena konfektes ar kakao garšu, ražotājs SIA 

“Aizkraukles saldumi” 

Putna piena konfektes ar vaniļas garšu, ražotājs SIA 

“Aizkraukles saldumi” 

Piena konfekte “Skrīveru gotiņa klasiskā”, ražotājs SIA 

“Skrīveru saldumi” 

Piena konfekte “Skrīveru gotiņa ar lazdu riekstiem”, 

ražotājs SIA “Skrīveru saldumi” 

 

 

2. 

Karameles vismaz 120g 

Lai izpildītu pasūtītāja prasības, pretendentam ir 

jānodrošina vismazLatvijā ražotas3-5 veidi cietās vai 

mīkstās sveramās karamelesar dažādu garšu, ar/bez 

pildījuma, ietītas papīrā no zemāk minēta sarakstā vai 

jāpiedāvā ekvivalentas konfektes: 

Konfekte „Piena karamele”, ražotājs „Laima”vai 

ekvivalents 

Konfekte „Augļu-ogu ledene”, ražotājs „Laima”vai 

ekvivalents 

Konfekte „Piena īrisa konfekte”, ražotājs „Laima”vai 

ekvivalents 

Konfekte „Bārbele”, ražotājs „Laima”vai ekvivalents 

Konfekte „Piena karamele”, ražotājs „Laima”vai 

ekvivalents 

Konfekte „Drako sulu konfekte”, ražotājs „Laima”vai 

ekvivalents 

Konfekte “Piena toffee īrisa” vai ekvivalents 

 

3. Cepums vismaz 180g 

Lai izpildītu pasūtītāja prasības, pretendentam 

jānodrošina: piparkūku cepumi “Selga” ražotājs „SIA 

“Orkla Latvija”, Latvija vai ekvivalents. 

4. 

Augļu sula 0,2 l 

Lai izpildītu pasūtītāja prasības, pretendentam 

jānodrošina: 

Sula “Gutta” ražotājs SIA „Orkla Latvija” vai 

ekvivalents. 

Sula “Cido” ražotājs SIA “Cido Grupa” vai ekvivalents 

Kopējais paciņas 

svars: 
Ne mazāk kā 520g. 

 

* Iepirkuma priekšmeta sīkākas detaļas saskaņojamas ar Bauskas Kultūras centra kultūras menedžeriNadīnu 

Gorškovu(tālr.: 28246228, nadina.gorskova@bauska.lv) 


