Vides kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem
saskaņā ar 2006. gada 6.aprīļa Publisko iepirkumu likumu (Likums) un MK 2014. gada 28. oktobra noteikumiem
Nr.673 (Noteikumi)

Pārtikas produktu piegādes
Iepirkuma apmērs

Piemērojamā iepirkuma procedūra

Vides kritēriju piemērošana

Mazāka par EUR 4000

Likums netiek piemērots

Neattiecas

EUR 4000 – 42 000

Likuma 8.2 pants

Nav obligāta (brīvprātīga)

(līgumcena)

(…)
vai
Likuma 8.2 panta piecpadsmitā daļa: Pasūtītājs ir
tiesīgs nepiemērot šī panta noteikumus, ja tiek
slēgti (…) līgumi par pārtikas produktu piegādi,
ja tiek ievērotas zaļā publiskā iepirkuma prasības,
kas noteiktas normatīvajos aktos par prasībām
publiskajam iepirkumam, kurā izmanto vides
kritērijus, to piemērošanas kārtību pārtikas
produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumiem
EUR 42 000 vai lielāka

Likuma 8. panta pirmā daļa

Attiecas uz pārtikas produktu piegādi, ja nepiemēro
likuma 8.2 panta parasto kārtību

Attiecas,
kā to paredz Noteikumu 2. punkts
1

Ēdināšanas pakalpojums (ja ēdināšanas pakalpojumu iepirkumam tiek piemērota Likuma 8.panta septītās daļas kārtība)
Iepirkuma apmērs

Piemērojamā iepirkuma procedūra

Vides kritēriju piemērošana

Mazāka par EUR 4000

Likums netiek piemērots

Neattiecas

EUR 4000 – 42 000

Likuma 8.2 pants

Nav obligāta (brīvprātīga)

EUR 42 000 vai lielāka

Likuma 8. panta septītā daļa: Pasūtītājs var
nepiemērot Likumā noteiktās iepirkuma procedūras,
izņemot Likuma 17. pantā, III nodaļā, 27. pantā, 30.
panta pirmajā, ceturtajā un sestajā daļā, 32. pantā, 35.
panta pirmajā daļā un 67 .pantā paredzētās prasības

Attiecas,

(līgumcena)

kā to paredz Noteikumu 2. punkts
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Ieteikumi LR Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumu Nr.673 “Noteikumi par vides kritēriju
piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumiem” piemērošanai

1. Ieteikumi piedāvājuma izvēles kritēriju piemērošanai zaļajā publiskajā pārtikas produktu piegādes iepirkumā, lai noteiktu
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
1.1.
Pasūtītājs sadala pārtikas produktu iepirkumu daļās (piemēram, pēc pārtikas produktu grupām - piens un piena produkti,
olas utt.). Lemjot par iepirkuma priekšmeta daļu apjomu, pasūtītājs ņem vērā produkta izcelsmes veidu un vietu, uzglabāšanas
un transportēšanas noteikumus, sezonalitāti, jo šo apstākļu dēļ pastāv pārtikas produktu piegādātāju, ražotāju un audzētāju
specializācija attiecībā uz konkrētām produktu grupām, kā arī pasūtītājam pieejamos administratīvos resursus līgumu vadībā.
Lai neierobežotu un veicinātu vietējo ražotāju un audzētāju dalību iepirkumos un pēc iespējas svaigu produktu pieejamību,
dārzeņu un augļu piegādei atkarībā no to izcelsmes reģiona un sezonalitātes veidojamas atsevišķas iepirkuma daļas, piemēram,
atsevišķi ir nošķirama eksotisko augļu un vietējiem klimatiskajiem apstākļiem raksturīgo augļu un dārzeņu piegāde. Var tikt
veidotas arī atsevišķas iepirkuma priekšmeta daļas dārzeņu un augļu piegādei vietējai sezonai raksturīgā laikā un pārējā līguma
izpildes periodā.
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1.2.
Pasūtītājs nosaka cenas kritēriju paredzot šim kritērijam ne vairāk kā 50 procentu no piedāvājuma vērtēšanas kritēriju
kopējās vērtības;
Not.
Punkts
19. un 20.

Kritērijs

Atbilstības pārbaude
(verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

Iepirkuma daļas cena Viszemākā
cena Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu par
attiecīgajai
iepirkuma konkrēto iepirkuma daļu. Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, aprēķinot
daļai - piedāvātā līgumcena tos pēc sekojošas formulas.
EUR bez PVN
P = Czem / Cvērt x p, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Czem – zemākā piedāvātā cena;
Cvērt – vērtējamā piedāvātā cena;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu skaits

1.3. Pasūtītājs nosaka vismaz divus no šādiem iepirkuma priekšmetam atbilstošiem kritērijiem (Noteikumu 20.punkts) paredzot šiem
kritērijiem vismaz 50 procentu no piedāvājuma vērtēšanas kritēriju kopējās vērtības
Not.
punkts
20.1.

Kritērijs
Bioloģiskās
lauksaimniecības
prasībām atbilstošu
produktu īpatsvars

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti:
-

-

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kurš piedāvājis visvairāk
kuri marķēti ar biomarķējumu;
bioloģiskās lauksaimniecības prasībām
kuru ražošana ir pakļauta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas
atbilstošus produktus (vai vislielāko šo
procesam, taču kurus var arī nemarķēt (produktam ir sertifikācijas
produktu
apjomu
kg)
konkrētajā
iestāžu izdots sertifikāts);
iepirkuma
daļā,
bet
pārējiem
par kuriem pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par sadarbību vai
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

sadarbības uzsākšanu ar ražotāju (audzētāju), ja tiks noslēgts pārtikas pretendentiem piešķirtie punkti
produktu piegādes līgums ar pasūtītāju (ja pretendents pats nav aprēķināti saskaņā ar formulu:
ražotājs vai audzētājs).

tiek

 Bioloģiskā pārtika – tā ir sertificēta un pārbaudīta, bioloģiskās
P = Kpied/Kmax x p, kur
lauksaimniecības metodēm atbilstoši audzēta un ražota pārtika, kas
audzēta (ražota) saskaņā ar dabiskajiem augu un dzīvnieku augšanas P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
procesiem, nelietojot pesticīdus, minerālmēslus un antibiotikas. Šādas Kpied – vērtējamā pretendenta attiecīgajā
pārtikas sastāvā nav ģenētiski modificēti organismi.
iepirkuma daļā piedāvātais bioloģisko
produktu skaits (vai apjoms kg);
 Bioloģiskās pārtikas sertifikācija - bioloģisko produktu ražošana un
marķēšana ir pakļauta sertifikācijas procesam, ko, piemēram, Latvijā Kmax – lielākais piedāvātais bioloģisko
veic divas iestādes - Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” produktu skaits (vai apjoms kg) attiecīgajā
iepirkuma daļā;
un biedrība „Vides kvalitāte”.
p – attiecīgajā kritērija maksimālais
 Sertifikācijas joma - sertifikātā ir precizēts, uz kādu ražošanas, punktu skaits.
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.
 Sertificēto uzņēmumu saraksti
Piemēram, Latvijā:
Kontroles institūcijās reģistrēto bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu
saraksts ir pieejams Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē.
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” bioloģiskās lauksaimniecības
sertificēto uzņēmumu saraksts, tai skaitā uz importu
Biedrības „Vides kvalitāte” bioloģiskās lauksaimniecības sertificēto
uzņēmumu saraksts. Biedrības tīmekļa vietnē ir iespēja veikt gan bioloģiskās
lauksaimniecības primārās ražošanas sertifikātu apskati, gan bioloģiskās
lauksaimniecības produktu pārstrādes, tirdzniecības un importa sertifikātu
apskati pēc biedrības tīmekļa vietnē atrodamā uzņēmumu saraksta, skat.
piem., http://www.videskvalitate.lv/index.php?asad=32
Informācija par Latvijā iepriekšējā gadā bioloģiskajā lauksaimniecībā
iesaistītajiem atzītajiem un reģistrētajiem uzņēmumiem, ņemot vērā to
sertificēšanas jomas, ir pieejama Lauksaimniecības datu centra publiskajā
datu bāzē: http://pub.ldc.gov.lv/pub_bio.php
Informācija par ārvalstu pārtikas produktu sertifikācijas centriem:
pieejama arī visu ES kontroles institūciju interneta vietnēs, piem., Lietuvas
 Visiem Latvijas teritorijā izplatītajiem pārtikas produktiem, tai skaitā
tiem, kas ir ievesti no citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm vai
citām valstīm, ir jābūt atbilstoši sertificētiem kā bioloģiskiem
produktiem, ko apliecina attiecīgs sertifikāts, kas pieprasāms no
attiecīgo produktu izplatītāja.
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

 Biomarķējums sastāv no:
1) Eiropas Savienības (ES) logotips - zaļā lapiņa

2) kontroles institūcijas koda numurs (piem., LV-BIO-01(Vides
kvalitāte), LV-BIO-02 (STC) vai LT-EKO-001(Lietuva));
3) vieta, kur ražoti produkta sastāvā esošie lauksaimniecības izejmateriāli:
"Lauksaimniecība ES" (lauksaimniecības izejmateriāli ir audzēti ES);
"Lauksaimniecība ārpus ES" (lauksaimniecības izejmateriāli ir audzēti
trešajās valstīs); "Lauksaimniecība ES/ārpus ES" (daļa lauksaimniecības
izejmateriālu ir audzēti ES un daļa – trešajās valstīs).
Norādi "ES" vai "ārpus ES" drīkst aizstāt vai papildināt ar valsts nosaukumu.
Ievēro!!!

!

Biomarķējums ir vienīgais ES līmeņa marķējums, kas 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 biomarķējumu.
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

!! Briežu dzimtas dzīvnieku, trušu, mežacūku, muflonu, strausu, fazānu, gaļas
baložu, paipalu, gliemežu produktu biomarķējumā nelieto ES logotipu, bet
lieto visu pārējo biomarkējuma informāciju.

!!! Terminu lietošana – 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 šī sertifikāta darbība nav
apturēta. 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.

!!!!
Preču zīmes “Latvijas Ekoprodukts” īpašnieks ir biedrība ”Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA).
Par preču zīmes lietotāju var kļūt bioloģiskās lauksaimniecības un uzņēmumi,
kuriem ir izdots sertifikāts par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības
prasībām. Taču jāņem vērā, ka šī preču zīme nav obligāti lietojama, un tā
norāda tikai uz konkrētās bioloģiskās pārtikas izcelsmes vietu – Latviju. Ja
attiecīgā lauku saimniecība vai uzņēmums vēlas lietot bioloģisko produktu
marķējumu, tad uz šīs paša produkta ir obligāti jābūt ES marķējumam, kas
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

apliecina, ka konkrētais produkts ir bioloģisks.
20.2.

Nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas vai
tās produktu kvalitātes
rādītāju prasībām
atbilstošu produktu
īpatsvars

!!!!

Piegādātājam jāapliecina produkta kvalitātes kritēriju atbilstība
iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, kuras atbilst Latvijas nacionālajai
pārtikas kvalitātes shēmai vai atsevišķiem tās produktu kvalitātes rādītājiem,
iesniedzot kontroles institūcijas izsniegtu sertifikāta kopiju par konkrētā
produkta atbilstību Latvijas nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai vai
akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par produktu kvalitātes
rādītājiem, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām. Tai
skaitā citu ES dalībvalstu piegādātāji produktu atbilstību Latvijas nacionālajās
pārtikas kvalitātes shēmas prasībām var pierādīt ar akreditētas institūcijas
izsniegtu apliecinājumu par produkta kvalitātes rādītājiem, kas atbilst Latvijas
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.

Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti:
-

-

-

kuri ir marķēti ar Latvijas normatīvajos aktos noteiktās nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas norādi;
kuru ražošana ir pakļauta sertifikācijas procesam, taču kuri nav
atbilstīgi marķēti (produktam ir kontroles institūcijas izdots atbilstības
sertifikāts);
kuri atbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu
kvalitātes rādītājiem (apliecina ar akreditētu laboratoriju testēšanas
pārskatiem), t.sk., ja produkts atbilst citas ES dalībvalsts nacionālajai
pārtikas kvalitātes shēmai;
par kuriem pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par sadarbību vai
sadarbības uzsākšanu ar ražotāju (audzētāju), ja tiks noslēgts pārtikas

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kurš piedāvājis visvairāk
nacionālās shēmas vai tās kvalitātes
prasībām atbilstošus produktus (vai
vislielāko šo produktu apjomu kg)
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 nacionālās
shēmas vai tās kvalitātes prasībām
atbilstošu produktu skaits (vai apjoms kg);
Kmax – lielākais piedāvātais nacionālās
shēmas vai tās kvalitātes prasībām
atbilstošu produktu skaits (vai apjoms kg)
attiecīgajā iepirkuma daļā;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu
skaits.
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

produktu piegādes līgums ar pasūtītāju (ja vien pats pretendents nav
ražotājs vai audzētājs).
Piemēram, Latvijā:
 Sertifikācija – nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkta
atbilstības sertifikātu izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests.
 Sertificēto uzņēmumu saraksts - nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas produktu, to ražotāju un izejvielu piegādātāju, kā arī atbilstības
sertifikātu numuru, sertificēšanas datumu, kā arī iespējamo
pārkāpumu oficiālais saraksts ir pieejams Pārtikas un veterinārā
dienesta tīmekļa vietnē
 Norādes
Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktiem ir 2 veidu norādes:

I.

Bordo karotīte
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

Produkts atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un to
marķē ar tā saucamo bordo karotīti, ja:
1) vismaz 95 procenti no produkta ražošanā izmantotajām izejvielām (arī
pamatizejviela), izņemot ūdeni, sāli un cukuru, atbilst noteiktajām kvalitātes
prasībām;
2) tas nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv un nav ražots no
tiem;
3) produkta ražošanā nav izmantotas atsevišķas pārtikas krāsvielas;
4) produkta pilns pārstrādes cikls notiek vienā Eiropas Savienības dalībvalstī
vai reģionā, kas minēts norādē.
II. Zaļā karotīte

Produkts atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un to
marķē ar tā saucamo zaļo karotīti, ja produkta ražošanā ir ievērotas
augstākminētās (1), 2) un 3) punktos) prasības un vismaz 75 procenti no
produkta ražošanā izmantotajām izejvielām ir iegūtas vienā Eiropas
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

Savienības dalībvalstī vai reģionā, kas norādē minēta kā izcelsmes valsts vai
reģions.
Tiesības izmantot norādes piešķir Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
20.3.

Lauksaimniecības
produktu integrētās
audzēšanas prasībām
atbilstošu produktu
īpatsvars

!!!!

Piegādātājam jāapliecina produkta kvalitātes kritēriju atbilstība
iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām, kuras atbilst Latvijas normatīvajos
aktos noteiktajām lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām.
Citu ES dalībvalstu piegādātāji produktu atbilstību Latvijas lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas prasībām var pierādīt ar akreditētas
institūcijas izsniegtu apliecinājumu par konkrētā produkta atbilstību Latvijas
normatīvajos aktos noteiktajām integrētās audzēšanas prasībām.
Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti:



kuru atbilstību Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām pierāda
kvalitātes kontroles institūcijas izsniegta sertifikāta kopija;
par kuriem pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par sadarbību vai
sadarbības uzsākšanu ar ražotāju (audzētāju), ja tiks noslēgts pārtikas
produktu piegādes līgums ar pasūtītāju (ja pretendents pats nav
ražotājs vai audzētājs).

Lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana - 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.
Piemēram, Latvijā:

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kurš piedāvājis visvairāk
integrētās
audzēšanas
prasībām
atbilstošus produktus (vai vislielāko šo
produktu
apjomu
kg)
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 integrēto
audzēšanas prasībām atbilstošo produktu
skaits (vai apjoms kg);
Kmax – lielākais piedāvātais integrēto
audzēšanas prasībām atbilstošo produktu
skaits (vai apjoms kg) attiecīgajā
iepirkuma daļā;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu
skaits
12

Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

 Integrētās audzēšanas prasībām atbilstoši produkti:
o reģistrēti integrētās audzēšanas reģistrā;
o marķēti ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādi.
 Integrētās audzēšanas reģistrs lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas reģistrs ir pieejams Valsts augu aizsardzības dienesta
tīmekļa vietnē.
 Marķējums – integrēti audzētu lauksaimniecības produktu
audzētājam vai izplatītājam ir tiesības integrēti audzētu
lauksaimniecības produktu marķējumā ietvert nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
prasībām pārtikas kvalitātes shēmām (skat. augstāk šīs tabulas
20.2.punktu).
20.4.

Produktu īpatsvars, kuri
tiek piegādāti atkārtoti
izmantojamā primārajā
iepakojumā

Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti, kuri:



Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kurš piedāvājis visvairāk
atkārtoti
izmantojamā
iepakojumā
saiņotus produktus (vai vislielāko šo
produktu
apjomu
kg)
konkrētajā
iepirkuma
daļā,
bet
pārējiem
pretendentiem piešķirtie punkti tiek
aprēķināti saskaņā ar formulu:

tiks piegādāti atkārtoti lietojamā iepakojumā, piemēram, stikla burkās
vai pudelēs;
par kuriem ir iesniegts pretendenta parakstīts apliecinājums (nolikuma
pielikums) par to, ka produktu iepakojumi – kastes, maisi, burkas,
kannas, mucas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie
(tirdzniecības), sekundārie un terciārie (transporta) iepakojumi – tiks
nekavējoties pieņemti no pasūtītāja atpakaļ atkārtotai izmantošanai,
P = Kpied/Kmax x p, kur
ievērojot visas LR normatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības, vai
pārstrādei videi draudzīgā veidā.
P – pretendenta iegūtais punktu skaits;

Kpied – vērtējamā pretendenta attiecīgajā
iepirkuma daļā piedāvātais atkārtoti
13

Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai
izmantojamā
iepakojumā
saiņoto
produktu skaits (vai apjoms kg);

Iepakojums: saskaņā ar 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/62/EK par
iepakojumu un izlietoto iepakojumu “iepakojums” ir tikai:
Kmax – lielākais piedāvātais atkārtoti
izmantojamā
iepakojumā
saiņoto
(a) tirdzniecības jeb primārais iepakojums, t.i., iepakojums, kas paredzē ts, lai
produktu skaits (vai apjoms kg) attiecīgajā
veidotu tirdzniecības vienības gala lietotājam vai patērētājam tirdzniecības
iepirkuma daļā;
vietā;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu
(b) grupas jeb sekundārais iepakojums, t.i., iepakojums, kas paredzēts noteikta
skaits
daudzuma tirdzniecības vienību grupēšanai tirdzniecības vietā, ja tās šādā
veidā pārdod gala lietotājam vai patērētājam vai ja iepakojums ir domāts tikai,
lai papildinātu skatlogus tirdzniecības vietā; tā noņemšana neietekmē
produkta raksturlielumus;
(c) transporta jeb terciārais iepakojums, t.i., iepakojums, ko izmanto, lai
atvieglotu vairāku tirdzniecības vienību vai grupas iepakojumu pārkraušanu
un transportēšanu un izvairītos no bojājumiem, fiziski pārkraujot un
transportējot. Transporta iepakojums neietver konteinerus, ko izmanto auto,
dzelzceļa, jūras un avio pārvadājumiem.
Produktu īpatsvars, kuri
nav iepakoti
individuālās porcijās
(katra produkta vienība
savā iepakojumā)

20.5.

Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti, kuri netiks piegādāti
atsevišķās porcijās (vienas vienības iepakojumos), par ko ir iesniegts
pretendenta parakstīts apliecinājums, kā arī iepakojuma apraksts tehniskajā
piedāvājumā.

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kurš piedāvājis visvairāk
tādu produktu (vai to lielāko apjomu kg)
(papildus
tehniskajā
specifikācijā
noteiktajām obligātajām prasībām) 1 , kas
nav iepakoti individuālās porcijās, bet

Ieteicams attiecībā uz produktiem, kurus pasūtītājs plāno izmantot uzreiz lielākā daudzumā, jau tehniskajās specifikācijās kā obligātu prasību paredzēt lielāku iepakojumu.
Ja pasūtītājam ir būtiski, tas tehniskajā specifikācijā var noteikt arī prasības par noteikta apjoma un veida iepakojumu, attiecīgi neparedzot iespēju piedāvāt lielāku iepakojumu
noteiktās pozīcijās.
1
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai
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 tādu produktu
skaits (vai apjoms kg), kuri nav iepakoti
individuālās porcijās;
Kmax – attiecīgās iepirkuma daļas lielākais
piedāvātais tādu produktu skaits (vai
apjoms kg), kuri nav iepakoti individuālās
porcijās;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu
skaits

20.6.

Produktu īpatsvars, kuri
tiek piegādāti videi
draudzīgā iepakojumā

Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti, kuri:



Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kurš piedāvājis visvairāk
tiek piegādāti sekundārajā iepakojumā un/vai transporta iepakojumā, produktu (vai lielāko to apjomu kg) videi
kas satur vairāk nekā 45 % pārstrādātu materiālu;
draudzīgā
iepakojumā
konkrētajā
vai
iepirkuma
daļā,
bet
pārējiem
tiek piegādāti iepakojumā, kurš atzīmēts ar „Otrreizējā pārstrāde” pretendentiem piešķirtie punkti tiek
marķējuma zīmi (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 140) vai „Videi aprēķināti saskaņā ar formulu:
draudzīgs iepakojums” marķējuma zīmi (zaļais sertifikāts, ko piešķir
P = Kpied/Kmax x p, kur
Vides Aizsardzības klubs vai cita kompetenta iestāde par iepakojumu,
kas ražots no videi draudzīga materiāla)
P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
vai
15

Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)



20.7.

Videi draudzīga
produktu piegāde no to
izcelsmes valsts vai
vietas, samazinot vides
piesārņojumu ar
autotransporta izplūdes
gāzēm un ceļa
infrastruktūras slodzi

tiek piegādāti iepakojuma materiālos, kas sastāv galvenokārt no
atjaunojamiem materiāliem;
un
par kuriem ir iesniegts pretendenta parakstīts apliecinājums (nolikuma
pielikums) par to, ka iepirkuma līguma izpildes laikā tiks piegādāti
kādam no iepriekš minētajiem kritērijiem atbilstoši produkti vai LR
Valsts ieņēmumu dienesta izdota aktualizēta izziņa par to, ka par
attiecīgo produktu iepakojumu pretendents ir LR likumdošanā
noteiktajā kārtībā laicīgi un pilnā apmērā samaksājis dabas resursu
nodokli, vai arī apliecinājums par to, ka pretendentam ir noslēgts spēkā
esošs sadarbības līgums ar Latvijas Zaļo punktu vai citu iepakojuma
apsaimniekotāju par attiecīgā iepakojuma apsaimniekošanu vai
dokuments, kas apliecina tā paša izveidoto iepakojuma
apsaimniekošanas
sistēmu,
kas
nodrošina
iepakojuma
atpakaļsavākšanu un reģenerācijas normu izpildi.

Verifikācija: par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda produktu piegāde, kura:




tiks veikta ar transportlīdzekļiem, kas atbilst vismaz EURO 5 vai 6 vai
V atgāzu emisijas standartiem. un par kuriem pretendents ir iesniedzis
transportlīdzekļu tehnisko datu lapas, kurās norādīti attiecīgie emisiju
līmeņi;
vai
tiks veikta noteiktā pasūtītajā paredzētā attāluma ietvaros no pārtikas
produktu izcelsmes valsts vai vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai
(piemēram, 100 km ietvaros)

Ieteikumi izvērtēšanai
Kpied – vērtējamā pretendenta attiecīgajā
iepirkuma
daļā
piedāvātais
videi
draudzīgā iepakojumā saiņoto produktu
skaits (vai apjoms kg),;
Kmax – lielākais piedāvātais videi
draudzīgā iepakojumā saiņoto produktu
skaits (vai apjoms kg) attiecīgajā
iepirkuma daļā;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu
skaits

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kura piedāvātie produkti
tiek piegādāti no to tuvākās izcelsmes
valsts vai vietas (pēc vidējā svērtā
attāluma), kuru aprēķina pēc formulas (1).
Salīdzinot divu piedāvājumu Svid,
maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
piedāvājumam, kura Svid uzrāda mazāko
vērtību. Pārējiem pretendentiem piešķirtie
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

Gadījumā, ja kaut viens no pretendenta piedāvātajiem produktiem attiecīgajā punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu
produktu daļā tiks piegādāti ārpus pasūtītāja noteiktā attāluma no pārtikas (2).
produktu izcelsmes valsts vai vietas līdz pasūtītāja norādītajai vietai
(piemēram, 100 km), tad šāda pretendenta atbilstību 20.7.punktā minētajam
(1) 𝑺𝒗𝒊𝒅 =
kritērijam nevērtē.
(𝒌𝟏𝒙𝒅𝟏)+(𝒌𝟐𝒙𝒅𝟐)+(… )+(𝒌𝒏𝒙𝒅𝒏)
, kur
Par atbilstīgu 20.7.punktā minētajam kritērijam tiks uzskatīts tāds pretendents,
∑(𝒅𝟏;𝒅𝒏)

kas visus produktus attiecīgajā produktu daļā piegādās pasūtītāja noteiktā
attāluma no pārtikas produktu izcelsmes valsts vai vietas līdz pasūtītāja Svid – vidējais svērtais attālums;
norādītajai vietai, piemēram, 100 km ietvaros. Šajā gadījumā pretendentiem k1,k2,k3,…,kn – attālums (km) no
piešķiramie punkti tiks aprēķināti saskaņā ar norādītajām formulām.
piedāvājumā ietilpstošā konkrētā produkta
izcelsmes valsts vai vietas līdz
pasūtītajam;
d1,d2,d3,…,dn – attiecīgā
daudzums, izteikts kg;

produkta

∑(d1;dn) – piedāvājumā ietilpstošo
produktu kopējais daudzums, kas izteikts
kg.
(2)

P=Smin/Spied x p, kur

P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Spied
–
vērtējamā
pretendenta
piedāvājumā ietilpstošā konkrētā produkta
vidējais svērtais attālums no tā izcelsmes
valsts vai vietas līdz pasūtītājam;
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Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai
Smin
–
pretendentus
izvērtējot,
vismazākais iegūtais vidējais svērtais
attālums no produktu izcelsmes valsts vai
vietas līdz pasūtītājam;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu
skaits
vai
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kura piedāvājumam ir
pievienots dokuments, kas apliecina, ka
pretendents iepirkuma līguma izpildes
laikā pārtikas preču piegādei izmantos
atbilstoši aprīkotus transporta līdzekļus
(norādot to skaitu, marku, modeli un
izlaiduma gadu), nodrošinot vispārējo
higiēnas un ar pārtikas apriti saistīto
normatīvo aktu prasību izpildi un to, ka šo
transporta līdzekļu izplūdes gāzu emisija
atbilst vismaz EURO 5 vai 6 standartam;

20.8.

Laiks no produkta
saražošanas vai
novākšanas brīža līdz
brīdim, kad tas
piegādāts pasūtītājam

Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti,
-

Tiek piešķirts konkrēts punktu skaits
(piem., 5 punkti), ja pretendenta
kuri tiks piegādāti atbilstoši vietējo augļu, ogu un dārzeņu pieejamības
piedāvājums atbilst norādītajai prasībai.
tirgū kalendāram, kas ievietots IUB tīmekļa vietnē.

Augļu pieejamības kalendārs
Dārzeņu pieejamības kalendārs
18

1.4.
Not.
punkts
22.

Pasūtītājs var noteikt paša izvēlētus kritērijus, piemēram,

Citi kritēriji

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ilgtspējīga prakse un Verifikācija:
metodes akvakultūras
un
jūras
produktu Par atbilstīgiem tiks uzskatīti akvakultūras un jūras produkti:
ražošanā
- ar ilgtspējīgas zvejas vai akvakultūras prakses marķējumu;
- jebkuri citi pierādījumi, kas skaidri norāda atbilstību attiecīgajiem
ilgtspējīgas zvejniecības vai akvakultūras kritērijiem, piemēram, Jūras
uzraudzības padomes MSC - Marine Stewardship Council sertifikācija mencu
zvejai Baltijas jūrā ICES 25.-32.apakšrajonā (sertifikāciju mencu zvejai veic
„Latvijas Zivsaimnieku asociācija”)

Ieteikumi izvērtēšanai
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
pretendentam, kurš piedāvājis visvairāk
produktu (vai lielāko to apjomu kg)
akvakultūras un jūras produktu daļā, kas
nozvejoti vai ražoti, ievērojot ilgtspējīgu
praksi un metodes, kā noteikts attiecīgajā
ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras
marķējumā, 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 akvakultūras
un jūras produktu skaits (vai apjoms kg),;
Kmax – lielākais piedāvātais akvakultūras
un jūras produktu skaits (vai apjoms kg)
attiecīgajā iepirkuma daļā;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu
skaits
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1.5. Iegūtos punktus aprēķina summējot punktu skaitu, kas iegūti par katru vērtēšanas kritēriju.
1.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu pēc noteiktajiem
kritērijiem un kurš atbilst iepirkuma nolikumam un tā pielikumiem.
Piezīmes:
Izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un ārstniecības iestādēm papildus ir jāievēro pārtikas produktu
iepirkuma noteikumi, kas ir ietverti LR Ministru Kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.
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2. Ieteikumi principu piemērošanai zaļajā publiskajā pārtikas produktu piegādes iepirkumā, lai piemērotu izvēles
kritēriju – viszemākā cena
2.1. Lai piemērotu piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena (Noteikumu 19. punkts) pasūtītājs izstrādā tehnisko specifikāciju,
ņemot vērā visus noteikumu 3.punktā minētos principus
Papildus principi (attiecībā uz pārējiem principiem skatīt augstāk - principam atbilstošo vērtēšanas kritēriju aprakstu).
Jāņem vērā, ka saskaņā ar Noteikumu 9.punktu pasūtītājs nosaka, cik procentiem no iepirkuma kopējā pārtikas produktu klāsta vai kādas atsevišķas
pārtikas produktu grupas jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (visu
vai daļas no tiem), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Pasūtītājs izvirza prasību par produktu atbilstību minētajām
prasībām vismaz vienai no pārtikas produktu iepirkuma daļām, ja iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās.
Pasūtītājs ir tiesīgs minētā punkta prasību attiecībā uz paaugstinātu produktu kvalitāti izpildīt, paredzot konkrētus produktus, uz kuriem tā
attiecināma, nosakot minimālo procentuālo vērtību no produktu grupas vai kopējā piedāvāto produktu klāsta finansiālās vērtības vai noteiktu
procentuālo vērtību no produktu grupas vai kopējā piedāvāto produktu klāsta apjoma kg.

Not.
punkts

Princips

3.2.

Pērk produktus, kuri
nesatur ģenētiski
modificētos organismus,
nesastāv no tiem un nav
ražoti no tiem

Atbilstības pārbaude (verifikācija)
Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti:
-

kuri marķēti ar biomarķējumu;
kuru ražošana ir pakļauta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procesam, taču kurus var arī
nemarķēt (produktam ir sertifikācijas iestāžu izdots sertifikāts);
kuri ir marķēti ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādi;
kuru ražošana ir pakļauta nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas sertifikācijas procesam, taču kuri
nav atbilstīgi marķēti (produktam ir kontroles institūcijas izdots atbilstības sertifikāts);
21

-

kuru marķējumā nav norādes par ĢMO klātbūtni.

Piezīme: 2016. gadā būs pieejams jauns Eiropas Savienības Komisijas izstrādāts zaļā publiskā pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumu kritēriju un Eiropas ekomarķējuma kritēriju skaidrojums.
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3. Ieteikumi piedāvājuma izvēles kritēriju piemērošanai zaļajā publiskajā ēdināšanas pakalpojumu iepirkumā, lai
noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
3.1. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs nosaka vismaz divus no šādiem iepirkuma priekšmetam
atbilstošiem kritērijiem (Noteikumu 48.punkts).
Not.
punkts

Kritērijs

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

Ieteikumi izvērtēšanai

48.1.

Ēdināšanas pakalpojumam
izmantoto
bioloģiskās
lauksaimniecības prasībām
atbilstošu produktu īpatsvars
tehniskajā piedāvājumā

Šī kritērija atbilstības pārbaudi un ieteikumus izvērtēšanai skatīt pie punkta 20.1.

48.2.

Ēdināšanas pakalpojumam
izmantoto
nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas
vai tās produktu kvalitātes
rādītāju prasībām atbilstošu
produktu
īpatsvars
tehniskajā piedāvājumā

Šī kritērija atbilstības pārbaudi un ieteikumus izvērtēšanai skatīt pie punkta 20.2.

48.3.

Ēdināšanas pakalpojumam
izmantoto lauksaimniecības
produktu
integrētās
audzēšanas
prasībām
atbilstošu produktu īpatsvars
tehniskajā piedāvājumā

Šī kritērija atbilstības pārbaudi un ieteikumus izvērtēšanai skatīt pie punkta 20.3.
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48.4.

Sezonālu pārtikas produktu
izmantošanas apjoms

Verifikācija: par atbilstīgu tiks Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kura
uzskatīta tādu ēdināšanas pakalpojumu piedāvājums satur vislielāko apjomu ar sezonai atbilstošiem
piegāde, kurā augļi, ogas un dārzeņi augļiem, ogām un dārzeņiem
atbilst vietējo augļu, ogu un dārzeņu
pieejamības tirgū kalendāram, kas
ievietots IUB tīmekļa vietnē un par
kuriem iesniegts galveno produktu
saraksts vai kuri norādīti iesniegtajās
ēdienkartēs
Augļu pieejamības kalendārs
Dārzeņu pieejamības kalendārs

48.5.

Videi draudzīga piegāde no
pārtikas produktu izcelsmes
valsts vai vietas, samazinot
vides piesārņojumu ar
autotransporta izplūdes
gāzēm un ceļa
infrastruktūras slodzi

Verifikācija: par atbilstīgu tiks
uzskatīta tāda ēdināšanas pakalpojumu
piegāde, kas:
- tiks veikta no tuvākās produktu
izcelsmes valsts vai vietas
vai

1)
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam,
kura piedāvātajā ēdināšanas pakalpojumā produkti tiek
piegādāti no to tuvākās produktu izcelsmes valsts vai vietas.
(pēc vidējā svērtā attāluma), kuru aprēķina pēc formulas (1).
Salīdzinot divu piedāvājumu Kvid, maksimālais punktu skaits
tiek piešķirts piedāvājumam, kura Kvid uzrāda mazāko vērtību.
Pārējiem pretendentiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti
saskaņā ar formulu (2).

- tiks veikta ar transportlīdzekļiem, kuri
atbilst vismaz EURO 5 vai 6 vai V
(𝒌𝟏𝒙𝒅𝟏)+(𝒌𝟐𝒙𝒅𝟐)+(… )+(𝒌𝒏𝒙𝒅𝒏)
(1) 𝑺𝒗𝒊𝒅 =
, kur
atgāzu
emisijas
standartiem.
∑(𝒅𝟏;𝒅𝒏)
Pretendentiem
jāiesniedz
to
transportlīdzekļu saraksts, ko paredzēts Svid – vidējais svērtais attālums;
izmantot ēdināšanas pakalpojumu
k1,k2,k3,…,kn – attālums (km) no piedāvājumā ietilpstošā
nodrošināšanai, un šo transportlīdzekļu
konkrētā produkta izcelsmes valsts vai vietas līdz pasūtītajam;
tehnisko datu lapas, kurās norādīti
d1,d2,d3,…,dn – attiecīgā produkta daudzums, izteikts kg;
attiecīgie emisiju līmeņi
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∑(d1;dn) – piedāvājumā
daudzums, kas izteikts kg.
(2)

ietilpstošo

produktu

kopējais

P=Smin/Spied x p, kur

P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Spied – vērtējamā pretendenta piedāvājumā ietilpstošā konkrētā
produkta vidējais svērtais attālums no tā izcelsmes valsts vai
vietas līdz pasūtītājam;
Smin – pretendentus izvērtējot, vismazākais iegūtais vidējais
svērtais attālums no produktu izcelsmes valsts vai vietas līdz
pasūtītājam;
p – attiecīgā kritērija maksimālais punktu skaits.
vai
2) Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam,
kura piedāvājumam pievienots dokuments, kas apliecina, ka
pretendents iepirkuma līguma izpildes laikā ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai izmantos atbilstoši aprīkotus
transportlīdzekļus (norādot to skaitu, marku, modeli un
izlaiduma gadu), nodrošinot vispārējo higiēnas un ar pārtikas
apriti saistīto normatīvo aktu prasību izpildi un to, ka šo
transportlīdzekļu izplūdes gāzu emisija atbilst vismaz EURO 5
vai 6 standartam.
48.6.

Pasākumi pārtikas atkritumu Verifikācija: par atbilstīgu tiks
rašanās novēršanai un
uzskatīts tāds ēdināšanas pakalpojums,
radušos atkritumu nodošana kurā ir paredzēts:
atkārtotai izmantošanai

Tiek piešķirts konkrēts punktu skaits (piem., 5 punkti) tā
pretendenta piedāvājumam:
1) kuram ir pievienota LR Valsts ieņēmumu dienesta izdota
aktualizēta izziņa vai pretendenta apliecinājums par to, ka
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- pārtiku un dzērienus pasniegt, lietojot
atkārtoti
izmantojamus
galda
piederumus, stikla traukus, porcelāna
traukus un galdautus vai no
atjaunojamām izejvielām ražotus galda
piederumus, porcelāna traukus vai
izbraukuma ēdināšanas piederumus;

sabiedriskajā ēdināšanā izmantojamiem vienreiz lietojamiem
galda traukiem un piederumiem pretendents ir LR likumdošanā
noteiktajā kārtībā laicīgi un pilnā apmērā samaksājis dabas
resursu nodokli, vai arī pretendenta noslēgts spēkā esošs
sadarbības līgums ar Latvijas Zaļo punktu par vienreiz lietojamo
galda trauku un piederumu apsaimniekošanu;

2) kas nodrošina virtuves atkritumu (pārtikas atkritumu) dalītu
- sadarbības veids ar Latvijas Zaļo vākšanu un pārstrādi (kompostēšana, biogāze).
punktu
vai
citu
iepakojuma
apsaimniekotāju par vienreiz lietojamo
galda
trauku
un
piederumu
apsaimniekošanu (noslēgts sadarbības
līgums) vai paša pretendenta izveidota
iepakojuma apsaimniekošanas sistēma,
kas paredz atpakaļ savākšanu un
reģenerāciju;
- atkritumus, kas radīsies, sniedzot
ēdināšanas
pakalpojumus,
savākt
atsevišķi saskaņā ar publiskās pārvaldes
iestādes atkritumu savākšanas sistēmu.

3.2. Iegūtos punktus aprēķina, summējot punktu skaitu, kas iegūti par katru vērtēšanas kritēriju.
Piezīme: Izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un ārstniecības iestādēm papildus ir jāievēro pārtikas
produktu iepirkuma noteikumi, kas ir ietverti LR Ministru Kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.
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4. Ieteikumi principu piemērošanai zaļajā publiskajā ēdināšanas pakalpojumu iepirkumā, lai piemērotu izvēles
kritēriju – viszemākā cena

4.1. Ja tehniskā specifikācija ir izstrādāta, ņemot vērā visus šo noteikumu 4.punktā minētos principus, pasūtītājs var piemērot
piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena (Noteikumu 47. punkts).

Not.
punkts

Princips

Atbilstības pārbaude (verifikācija)

4.1.

Ēdiena gatavošanā
dod priekšroku
svaigiem un
sezonāliem pārtikas
produktiem

Šī kritērija atbilstības pārbaudi un ieteikumus izvērtēšanai skatīt pie punkta 48.4.

4.2.

Ēdiena gatavošanā
izmanto pārtikas
produktus, kas atbilst
bioloģiskās
lauksaimniecības vai
nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas vai
tās produktu
kvalitātes rādītāju,
vai lauksaimniecības

Šī kritērija atbilstības pārbaudi un ieteikumus izvērtēšanai skatīt pie punktiem 20.1., 20.2., un 20.3.
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produktu integrētās
audzēšanas prasībām
4.3.

4.4.

Ēdiena gatavošanai
izmanto pārtikas
produktus, kuri
nesatur ģenētiski
modificētos
organismus, nesastāv
no tiem un nav ražoti
no tiem

Verifikācija: par atbilstīgiem tiks uzskatīti pārtikas produkti:

Ēdiena gatavošanai
un uzglabāšanai
izmanto
energoefektīvas un
ūdens taupīšanas
iespējām atbilstošas
virtuves iekārtas

Verifikācija: par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda ēdiena gatavošana un uzglabāšana, kas tiks veikta ar
aprīkojumu, kurš:

-




kuri marķēti ar biomarķējumu;
kuru ražošana ir pakļauta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procesam, taču kurus var arī
nemarķēt (produktam ir sertifikācijas iestāžu izdots sertifikāts);
kuri ir marķēti ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādi;
kuru ražošana ir pakļauta nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas sertifikācijas procesam, taču kuri
nav atbilstīgi marķēti (produktam ir kontroles institūcijas izdots atbilstības sertifikāts);
kuru marķējumā nav norādes par ĢMO klātbūtni.

atbilst vienam vai vairākiem no turpmāk minētajiem energoefektivitātes standartiem: Energy Star,
ES enerģijas patēriņa marķējums (A klase) vai [citi nacionālie standarti], vai līdzvērtīgs standarts;
ir efektīvs ūdens patēriņa ziņā saskaņā ar ES marķējumu (A klase) vai līdzvērtīgu standartu.

Pretendentiem ir 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.
4.5.

Trauku mazgāšanai
lietot videi
draudzīgus
mazgāšanas līdzekļus

Verifikācija: par atbilstīgu tiks uzskatīta tāda trauku mazgāšana, kas tiks veikta ar mazgāšanas līdzekļiem,
kuri ir marķēti ar ES ekomarķējumu vai kuri atbilst šī ekomarķējuma prasībām, ko pierāda ražotāja
tehniskie dokumenti vai kompetentas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas
apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem Pakalpojuma sniedzējam ir jāiesniedz pasūtītājam apliecinājums,
ka pēc ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas ēdināšanā lietotie trauki un galda piederumi tiks mazgāti,
lietojot videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus.
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Ekoloģiskie kritē riji un prasības attiecībā uz ES ekomarķē jumu jāievē ro šādiem tīrīšanas līdzekļ iem:


līdzekļi trauku mazgāšanai ar rokām (Komisijas Lē mums Nr. 2005/342/EK);



līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām (Komisijas Lē mums Nr. 2003/31/EK)

Marķējums:

Eiropas ekomarķējums (European Ecolabel) - ekopuķīte ir ES oficiālais marķējums.
Videi draudzīgu trauku mazgāšanas līdzekļu iepirkuma vides kritēriji izstrādāti, balstoties uz šo
ekomarķējumu, tādēļ līdzekļi, kas marķēti ar to, ir uzskatāmi par atbilstošiem prasībām.
ES ekomarķē jums tiks pieņemts kā atbilstības apliecinājums, kā arī jebkurš cits piemē rots apliecinājuma
veids — tie var būt ražotāja tehniskie dokumenti vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas
institūcijas apliecinājums par pārbaudes rezultātiem

29

