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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. SIA “Māras Brieži” (turpmāk arī – Finansējuma saņēmējs) organizē iepirkuma procedūru 
„Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””, iepirkuma identifikācijas 
Nr. MB/01/2019 (turpmāk – iepirkums).  

1.2. Informācija par Finansējuma saņēmēju: 
Nosaukums SIA “MĀRAS BRIEŽI” 
Reģ. Nr. 40003701875 
PVN reģ. kods LV40003701875 
Juridiskā adrese Malienas iela 11, Rīga, LV-1079 
Objekta adrese "Blāzmas 2", Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170 
Kontaktpersona Vārds Uzvārds, Jānis Paeglītis 

tel. +371 29284285, e-pasts: info@moremeat.lv 
1.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada  28. februāra noteikumiem Nr.104 

„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību finansējuma saņēmēja 
finansētiem projektiem” (turpmāk –  28.02.2017. MK noteikumi Nr.104), īstenojot projektu 
programmas "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē" (pasākuma kods – 4.2.)  ietvaros.  

1.4. Finansējuma saņēmējs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kas Finansējuma saņēmējam ir 
saimnieciski izdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina Finansējuma 
saņēmēja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. 

1.5. Līguma (saistību) izpildes vieta ir nolikuma 1.2. punktā norādītā adrese, līguma izpildes laiks ir 6 
mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

1.6. Šī Nolikuma izpratnē: 
1) piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un kas ir 
saņēmusi nolikumu; 

2) pretendents ir piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu nolikumā paredzētajā kārtībā.  

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir liellopu, meža zvēru un medījumu kautuves, sadales, atkaulošanas, 
termiskās pārstrādes iekārtu (turpmāk – aprīkojums) piegāde, uzstādīšana, SIA “MĀRAS BRIEŽI” 
personāla apmācība darbam ar aprīkojumu, kā arī servisa apkope garantijas laikā saskaņā ar 
nolikumu. 

2.2. Ieinteresētā persona veic objekta ("Blāzmas 2", Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170), kurā 
jāveic aprīkojuma uzstādīšana, apskati, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 1.2. punktā norādīto 
kontaktpersonu. Objekta apsekošanas fakts tiek fiksēts objekta apsekošanas reģistrācijas lapā 
(5. pielikums).  

2.3. Nolikumā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām piegādātājs 
var aizstāt ar ekvivalentām, pēc Finansējuma saņēmēja pieprasījuma papildus iesniedzot 
informāciju, kas pierāda ekvivalenci. 

3. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMS 

Finansējuma saņēmējs neslēdz iepirkuma līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas 
interešu konfliktā 28.02.2017. MK noteikumu Nr.104 12. punkta izpratnē. 

4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE 
DOKUMENTI 

4.1. Pretendents atbilst šādām prasībām: 4.2. Lai pierādītu atbilstību Finansējuma saņēmēja 
noteiktajām prasībām, pretendents iesniedz šādus 
dokumentus: 
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4.1.1.  pretendents ir iepazinies un piekrīt 
noteikumiem;  

4.2.1. pretendenta parakstītu pieteikumu dalībai 
iepirkumā atbilstoši nolikuma 1. pielikumam 
„Pieteikums”; 

4.1.2.  pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā 
vai līdzvērtīgā komercdarbību 
reģistrējošā iestādē ārvalstīs, ja 
normatīvie akti to paredz; 

 

4.2.2. Finansējuma saņēmējs pārbauda pretendenta 
atbilstību nolikuma 4.1.2. apakšpunkta 
prasībām, iegūstot informāciju Uzņēmumu 
reģistra datu bāzē. Ārvalstīs reģistrēts 
pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās 
valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas 
apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;  

4.1.3. pretendenta pārstāvim, kas parakstījis 
piedāvājuma dokumentus, ir paraksta 
tiesības, t.i., tā ir amatpersona ar 
paraksta tiesībām vai pretendenta 
pilnvarota persona; 

 

4.2.3. dokumentu, kas apliecina pretendenta pārstāvja, 
kurš paraksta piedāvājumu, paraksta 
(pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz 
pilnvaru (oriģināls vai pretendenta apliecināta 
kopija), tad papildus tam tiek iesniegts 
dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam 
ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības; 

4.1.4. pretendentam ir tiesības veikt aprīkojuma 
piegādi, un pretendents var nodrošināt 
aprīkojuma ražotāja garantijas saistību 
izpildi; 

4.2.4. pretendenta apliecinājumu par aprīkojuma 
legālu izcelsmi un ražotāja garantijas saistību 
nodrošināšanu; 

4.1.5. pretendentam ir vismaz piecu gadu 
pieredze aprīkojuma piegādē, un 
pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā 
ir pieredze līdzīga apjoma aprīkojuma 
piegādē. Par līdzīga apjoma aprīkojuma 
piegādi tiks uzskatīta gaļas pārstrādes 
aprīkojuma  piegāde, kuras ietvaros ir 
piegādāts un uzstādīts aprīkojums 
piedāvātās līgumcenas apjomā un veikta 
darbinieku apmācība; 

4.2.5. pieredzes aprakstu (4. pielikums); 

4.1.6. pretendenta finanšu apgrozījums 
iepriekšējo trīs gadu laikā (2016., 2017. 
un 2018. gadā) katru gadu ir vismaz 
piedāvātās līgumcenas apmērā; 

4.2.6. pretendenta sagatavotu izziņu par pretendenta 
finanšu apgrozījumu; 

4.1.7. pretendents piedāvā aprīkojumu, kas 
atbilst Eiropas Savienības (ES) 
normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām, tehniskajā specifikācijā 
norādītajam prasību līmenim, un kam 
var uzrādīt kvalitāti apliecinošus 
dokumentus, t.sk. aprīkojuma ražotāja 
atbilstības deklarāciju, piegādājot 
aprīkojumu; 

4.2.7. tehnisko piedāvājumu (aizpilda atbilstoši 
nolikuma 2. pielikumam, t.sk. norāda katras 
aprīkojuma vienības ražotājvalsti un 
izgatavošanas gadu). Tehniskajam 
piedāvājumam pievieno aprīkojuma ražotāja 
sagatavotu dokumentāciju, kas apliecina, ka 
piedāvātais aprīkojums atbilst ES normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām un tehniskajā 
specifikācijā norādītajam prasību līmenim; 

4.1.8. pretendents piedāvātajā līgumcenā ietver 
visus izdevumus, kas saistīti ar 
aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, 
apmācībām un garantijas servisa, t.sk. 
tehnisko apkopju, nodrošināšanu 
atbilstoši nolikumam. 

4.2.8. finanšu piedāvājumu (3. pielikums). 
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5. PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS, TĀ NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS 
KĀRTĪBA 

5.1. Piedāvājumu sagatavo latviešu vai angļu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma 
dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu vai angļu valodā. 

5.2. Piedāvājumā iekļautie dokumenti ir skaidri salasāmi un bez labojumiem vai 04.09.2019. Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” atrunātā kārtībā 
veiktiem labojumiem. 

5.3. Piedāvājums ir sagatavots un kopijas ir apliecinātas atbilstoši 04.09.2019. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Iesniedzot 
piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību 
apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. 

5.4. Pretendents piedāvājumā iekļauj: 
5.4.1. Titullapu. Uz titullapas norāda: atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Aprīkojuma 

piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””, Id. Nr. MB/01/2019, kā arī pretendenta 
nosaukumu un adresi; 

5.4.2. satura rādītāju ar lappušu numerāciju; 
5.4.3. nolikuma 4.2.1-4.2.8. punktā norādītos dokumentus; 
5.4.4. objekta apsekošanas reģistrācijas lapu (5. pielikums). 
5.5. Piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros – viens oriģināls papīra formātā un viena kopija 

elektroniskā formātā (.doc, .docx, .pdf vai citā formātā) ārējā datu nesējā. 
5.6. Uz piedāvājuma papīra formātā ir atzīme “ORIĢINĀLS”. Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapas ir sanumurētas un atbilst pievienotajam satura rādītājam. 
Uz ārējā datu nesēja norāda: atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Aprīkojuma piegāde un 
uzstādīšana SIA “Māras Brieži””, Id. Nr. MB/01/2019, kā arī pretendenta nosaukumu. 

5.7. Piedāvājumu (oriģinālu, elektronisko datu nesēju) pirms iesniegšanas Finansējuma saņēmējam 
pretendents ievieto vienā aploksnē, kuru tas aizlīmē, uz aploksnes norāda: 

5.7.1. Nolikuma 1.2. punktā norādīto Finansējuma saņēmēja nosaukumu un juridisko adresi; 
5.7.2. pretendenta nosaukumu un adresi; 
5.7.3. atzīmi ”Piedāvājums Iepirkuma procedūrai „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras 

Brieži””, Id. Nr. MB/01/2019. Neatvērt līdz 29.11.2019. plkst. 12:00”. 
5.8. Ja aploksne nav pienācīgi noformēta, Finansējuma saņēmējs nav atbildīgs par piedāvājuma 

nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu. 
5.9. Piedāvājumu var iesniegt līdz 29.11.2019. plkst. 12:00, SIA “Māras Brieži” nolikuma 1.2. punktā 

norādītajā juridiskajā adresē, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumi, kas tiks saņemti 
pēc 29.11.2019 plkst. 12:00 netiks vērtēti. Finansējuma saņēmēja darba laiks: darba dienās no plkst. 
9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā sanāksmē.  

5.10. Iepirkuma procedūrā iesniegtie piedāvājumi ir Finansējuma saņēmēja īpašums un netiek atdoti 
atpakaļ pretendentiem. 

6. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 

6.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir 180 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
6.2. Finansējuma saņēmējs var lūgt pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. 

7. IEPIRKUMA LĪGUMS 

7.1. Līguma galīgā redakcija tiek izstrādāta pēc rezultātu paziņošanas atbilstoši pretendenta iesniegtajam 
piedāvājumam, ievērojot nolikumu un 28.02.2017. MK noteikumus Nr. 104. 

7.2. Līguma projektā tiek iekļauti šādi noteikumi: 
1) aprīkojums tiek piegādāts 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, 

aprīkojuma piegādes vieta: Finansējuma saņēmēja norādītā telpa: "Blāzmas 2", Mores 
pagasts, Siguldas novads, LV-2170; 

2) Finansējuma saņēmējam ir tiesības nepieņemt aprīkojumu, ja: aprīkojums nav jauns, satur 
iepriekš izmantotas komponentes, aprīkojums neatbilst tā kvalitātes prasībām vai ir citi 
aprīkojuma defekti vai aprīkojumam nav pievienota aprīkojuma ražotāja atbilstības 
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deklarācija un aprīkojuma lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā; 
3) garantijas termiņā aprīkojuma apkalpošanas pārstāvim ir pienākums ierasties pie 

Finansējuma saņēmēja 24 (divdesmit četru) stundu laikā, ja ir konstatēta aprīkojuma 
neatbilstība Līguma noteikumiem;  

4) Finansējuma saņēmējam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par 
katru nokavēto dienu, nodrošinot, ka kopā līgumsods nepārsniedz 10% no Līguma 
līgumcenas. 

8. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Finansējuma saņēmēja tiesības: 
8.1.1. noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents nav ievērojis nolikumā noteiktās prasības; 
8.1.2. pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Finansējuma 

saņēmējs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 
pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

8.1.3. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus; 
8.1.4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudē un vērtēšanā; 
8.1.5. izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk atbilst Finansējuma 

saņēmēja vajadzībām, ja izraudzītais pretendents Finansējuma saņēmēja norādītajā termiņā 
atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Finansējuma saņēmēju. 

8.2. Finansējuma saņēmēja pienākumi: 
8.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 
8.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 
8.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumiem 

Nr. 104, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 
lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu. 

9.2. Pretendenta pienākumi: 
9.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām; 
9.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 
9.2.3. sniegt atbildes uz Finansējuma saņēmēja papildu informācijas pieprasījumiem, kas 

nepieciešami pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai, Finansējuma saņēmēja norādītajā termiņā; 

9.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu; 
9.2.5. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām sekot līdzi informācijai par iepirkuma norisi 

Finansējuma saņēmēja mājaslapā: moremeat.lv. 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Finansējuma saņēmējam saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumiem Nr. 104 ir tiesības rīkot sarunas 
ar pretendentiem, kas nolikumā paredzētajā kārtībā ir iesnieguši savu sākotnējo piedāvājumu, lai 
saskaņotu pretendentu iespējas ar Finansējuma saņēmēja vajadzībām, t.sk. samazināt iepirkuma 
apjomu par 20 % (divdesmit procentiem), ja piedāvātā aprīkojuma vērtība pārsniedz Finansējuma 
saņēmējam pieejamos finanšu līdzekļus.  

10.2. Sarunas netiks rīkotas, ja attiecīgais pretendents ir iesniedzis Finansējuma saņēmēja prasībām 
atbilstošu piedāvājumu, kurā norādīts, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts, vai no kura 
secināms, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts (piemēram, ja tiek piedāvāta prece, kas nav 
izgatavojama vai pielāgojama Finansējuma saņēmēja vajadzībām, un piegādātājs ir norādījis visus 
lēmuma pieņemšanai būtiskos preces parametrus, kā arī nav ietvēris norādi par sarunu iespēju).   

10.3. Sarunu gaitā Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot finanšu un/vai 
tehnisko piedāvājumu. Ja Finansējuma saņēmējs uzskata, ka ir iegūts tā vajadzībām atbilstošs 
piedāvājums, tas lūdz pretendentus, ar kuriem notikušas sarunas, apstiprināt savu galīgo 
piedāvājumu. Apstiprinājuma sniegšanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par trijām darbdienām. 
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10.4. Finansējuma saņēmējs jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par piegādātāja izvēli, ar kuru 
noslēgt līgumu, ir tiesīgs uzaicināt citus piegādātājus iesniegt sākotnējos piedāvājumus, kā arī 
uzaicināt viņus uz sarunām. 

10.5. Citi noteikumi attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, kas nav atrunāti nolikumā, nosakāmi 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

10.6. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 
1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā uz 1 (vienas) lp.; 
2. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 12 (divpadsmit) lp.; 
3. pielikuma – Finanšu piedāvājums (forma) uz 2 (divām) lp.; 
4. pielikums – Pieredzes apraksts uz 1 (vienas) lp.; 
5. pielikuma – Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa uz 1 (vienas) lp. 
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1. pielikums 
iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un  

uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam 

PIETEIKUMS 
dalībai iepirkumā „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””, iepirkuma identifikācijas 

Nr. MB/01/2019 

___________________ 
                        vieta 

2019. gada____.__________ 

 
Informācija par pretendentu 
Pretendenta nosaukums:  
Reģistrācijas numurs:  
Juridiskā adrese:  
Biroja adrese:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
Vispārējā interneta adrese:  
 
Finanšu rekvizīti 
Bankas nosaukums:  
Bankas kods:  
Konta numurs:  
 
Informācija par pretendenta kontaktpersonu  
Vārds, uzvārds:  
Ieņemamais amats:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  

 

Parakstot pieteikumu, pretendents apliecina, ka: 
1) piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 
2) pretendenta piedāvājums ir spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas, skaitot no 

piedāvājuma atvēršanas dienas; 
3) ir iepazinies ar informāciju par iepirkuma priekšmetu un tam pievienoto dokumentāciju; 
4) izprot un piekrīt pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem, nav 

nekādu neskaidrību un pretenziju, kā arī atsakās tādas celt līguma darbības laikā; 
5) parakstīs iepirkuma līgumu Finansējuma saņēmēja uzaicinājumā norādītajā termiņā; 
6) pretendentam ir nepieciešamie resursi aprīkojuma piegādei saskaņā ar Nolikuma prasībām. 

 
Sarunas ir iespējamas  
Sarunas nav iespējamas, piedāvājums ir galīgs  

(ar „x” atzīmēt atbilstošu variantu) 

 
personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts 
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2. pielikums 
iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un  

uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

Pretendentam jānodrošina, ka: 

1) aprīkojuma piegāde un uzstādīšana tiks veikta atbilstoši projektu programmas "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē" (pasākuma kods – 4.2.)  noteikumiem;  

2) piedāvātais aprīkojams ir savietojams ar SIA “MĀRAS BRIEŽI” ražošanas ēkas savienojumiem un pievadiem; 
3) piedāvātajam aprīkojumam garantijas termiņš ir vismaz 2 gadi; 
4) Finansējuma saņēmēja darbiniekiem par velti tiks nodrošināta apmācība (4 cilvēkiem, katram 8 stundu apjomā objektā, kurā tiks veikta aprīkojuma 

uzstādīšana). 

 

Nr. 

p. k 
Iekārtas nosaukums Skaits 

Pretendenta piedāvātā aprīkojuma 
apraksts, ražotājs, marka, citi parametri 

atbilstoši tehniskai specifikācijai 

Norāde uz piedāvājumā iekļautās ražotāja 
tehniskās dokumentācijas lpp., kur var atrast 

atbilstību norādītā aprīkojuma katrai 
prasībai 

1. Dzīvo lopu pieņemšanas aizgalds: 

1.1. Pieņemšanas traps: 
• l-2 m; b-1,5 m; h-1,6 m (pieļaujamā 

atkāpe +/- 10%); 
• izgatavots no cinkota tērauda; 
• grīda no pretslīdes materiāla. 

1 gab.   

1.2. Grīdas svari dzīvo lopu svēršanai ar 
svēršanas termināli un printeris ar tērauda 
korpusu: 
• tiešā termos druka ar izšķirtspēju vismaz 

8punkti/mm; 
• izdrukas ātrums vismaz 80mm/sek.;  

1 gab.   
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• izdrukas platums ne vairāk kā 54mm, ne 
vairāk kā garums 150mm; 

• uzlīmes izmērs no 30x25mm līdz 
58x166mm; 

• aizsardzība pēc standarta DIN/VDE 
0470 – IP20; 

• minimālā darbības temperatūra no -10°C 
līdz +40°C 

1.3. Cinkota tērauda aizgalda restes ar 
stiprinājuma stabiem – augstums 1600 mm 
(pieļaujamā atkāpe +/- 10%) 

51 m   

1.4. Vienvirzienā veramas durvis ar fiksatoru, 
izgatavotas no cinkota tērauda – augstums 
1600 mm (±50 mm), platums – 1000 mm 

15 gab.   

2 Kautuves līnija: 

2.1. Rituālās kaušanas HALAL bokss. Paredzēts 
liellopu un meža dzīvnieku kaušanai. 
Kaušanas jauda ne mazāka kā 40 
liellopu/stundā, svarā vismaz 80-1000 kg 
Pagriešanas mehānisms par 180ᵒ ar 
elektropiedziņu. Izgatavota no cinkota vai 
nerūsējošā tērauda.  Muguras un galvas 
fiksācija. Grīdas un sienu platformu 
pneimatiska regulēšana. Pieņemšanas galds 
2770x1150 mm +/- 50 mm 

1 gab.   

2.2. Nerūsējošā tērauda asins uztveršanas tekne 
(savietojama ar kautuves līniju) 

1 gab.   

2.3. Asins savākšanas,  transportēšanas un 
uzglabāšanas iekārta 

1 kompl.   

2.4. Elektriskais ķēdes pacēlājs: 
• celšanas jauda ne mazāka kā 1600 kg; 
• celšanas augstums ne mazāks kā 4 m. 

3 gab.   
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2.5. Rullīšu āķis ar ķēdi, kas paredzēts 
kautķermeņa transportēšanai pa 
atasiņošanas līniju 

10 gab.   

2.6. Cinkota tērauda piekarceļš liellopu 
kautķermeņu transportēšanai atasiņošanai. 
Pašnesoša cinkota tērauda piekarceļu 
konstrukcija 

1 kompl. 
(34 m) 

  

2.7. Darba platformas izgatavotas no nerūsējošā 
tērauda: 
• 1500x1000 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 

10%); 
• grīdas platformas augstums 1500 mm 

(pieļaujamā atkāpe +/- 10%); 
• aprīkotas ar ūdens padevi roku un 

priekšautu skalošanai. 

4 gab.   

2.8. Tukšo āķu transportieris 1 gab.   
2.9. Ādas novelkamā iekārta (vismaz 40 gab/h) 1 gab.   
2.10. Iekšu transportēšanas tilpnes (tilpums 

vismaz 200 l, vismaz 6 transporta ritenīši) 
4 gab.   

2.11. Darba platformas izgatavotas no nerūsējošā 
tērauda: 
• 1500x1000 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 

10mm); 
• grīdas platformas augstums 1000 mm 

(pieļaujamā atkāpe +/- 10%); 
• aprīkotas ar ūdens padevi roku un 

priekšautu skalošanai. 

4 gab.   

2.12. Elektromehāniska iekārta galvu skalošanai. 
Izmēri 600x600mm ± 50 mm  h- 1600 mm 
± 50 mm. 
 

1 gab.   
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2.13. Elektromehāniska muguras smadzeņu 
atsūkšanas iekārta. Atsūkšanas metode, 
ežekcija ar saspiestu gaisu. Gaisa patēriņš 
līdz 1m³/min 

1 kompl.   

2.14. Galvu un subproduktu transportieris 1 kompl.   

2.15. Āķu mazgāšanas un sterilizācijas iekārta 1 gab.   

2.16. Iekšu transportēšanas konteineru apgāšanas 
mehānisms (savietojams ar 2.10. punktā 
norādītajiem konteineriem) 

1 gab.   

2.17. Priekšautu mazgāšanas iekārta, kas 
izgatavota no nerūsējošā tērauda, paredzēta 
priekšautu mazgāšanai ar rokām, ar birstes 
palīdzību 

2 gab.   

2.18. Nerūsējošā tērauda brīvroku roku 
mazgāšanas izlietne: 
• komplekts ar dezinfekcijas un ziepju 

tvertni, dvieļu turētāju un papīrgrozu; 
• darbināma ar celi. 

9 gab.   

2.19. Nažu sterilizatori ar 10 nažu vietām 4 gab.   

2.20. Zābaku zoļu mazgāšanas iekārta, kas 
izgatavota no nerūsējošā tērauda. Ar 
dezinfekcijas šķidruma tvertni 

2 gab.   

2.21. Metāla garderobes skapīši: 
• durvju platums 300 mm h 2000 mm 

(pieļaujamā atkāpe +/- 10%); 
• ar soliņu un slīpo jumtu 
• viegli tīrāmi 

28 gab.   

2.22. 42 V krūšu kaulu zāģis ar balansieri un 
sterilizācijas tvertni 

1 kompl.   

2.23. 42 V sadales zāģis ar balansieri 1 kompl.   
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2.24. 42 V sadales zāģis zāģēšanai uz 1/2 ar 
balansieri un sterilizācijas tvertni 

1 kompl.   

2.25. Augstspiediena mazgāšanas ierīces: 
• spiediens vismaz 20-180 bar; 
• ūdens temperatūra ne mazāk kā +60ᵒC; 
• mazgāšanas līdzekļu dozēšana, plūsmas 

apjoms ne mazāk kā 600 l/h 

2 gab.   

2.26. Nerūsējošā tērauda darbagaldi: 
• 2000x800x750 mm (pieļaujamā atkāpe 

+/- 10%); 
• ar apmali un plauktu; 
• maināmu  augstumu +/- 50 mm 

4 gab.   

2.27. Piekarsvari iemontēti piekarceļā ar 
svēršanas terminālu un etiķešu printeri ar 
tērauda korpusu: 
• tiešā termos druka ar izšķirtspēju vismaz 

8punkti/mm; 
• izdrukas ātrums ne mazāk kā 

80mm/sek.;  
• izdrukas platums līdz 54mm, garums ne 

vairāk kā 150mm; 
• uzlīmes izmērs no 30x25mm līdz 

58x166mm; 
• aizsardzība pēc standarta DIN/VDE 

0470 – IP20; 
• darbības temperatūra vismaz no -100C 

līdz +400C 

1 gab.   

3 Sadale un atkaulošana: 
3.1. Ar sākotnējo sadali uz piekarceļa. Sadales 

galdi 10 darbavietām. 
1 kompl.   

3.2. 42V sadales zāģis sadalei 1/4 ar balansieri 
un sterilizatoru 

1 gab.   

3.3. Divkameru vakuuma iepakošanas iekārta:  1 gab.   
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• iepakošanas šuves garums ne mazāk kā 
920 mm; 

• iepakojamā produkta augstums ne 
mazāk kā 270 mm; 

• vakuuma sūkņ a jauda vismaz 160 m³/h 
3.4. Šālīšu aizkausēšanas iekārta "Tray Sealer" 

vai analogs. Iepakošana MAP. Taras izmēri 
185x270x120 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 
10%). 

1 gab.   

3.5. Gaļas membrānas atdalīšanas iekārta, 
izgatavota no nerūsējoša tērauda. Griešanas 
platums no 420 mm. Griešanas ātrums no 
37m/min 

1 gab.   

3.6. Taras mazgājamā iekārta, izgatavota no 
nerūsējoša tērauda, ūdens uzsildīšana - 
elektriska. Taras izmērs. 600x400x410 mm 
(pieļaujamā atkāpe +/- 10%), iekārtas 
ražība vismaz 170 kastes stundā. 

1 gab.   

3.7. Stacionārs lentes sadales zāģis ar slīdošo 
galda virsmu. Sadalāmā produkta augstums 
ne mazāk kā 420 mm. 

1 gab.   

3.8. Nažu asināšanas iekārta 1 gab.   
3.9. Nerūsējošā tērauda brīvroku roku 

mazgāšanas izlietne: 
• komplekts ar dezinfekcijas un ziepju 

tvertni, dvieļu turētāju un papīrgrozu; 
• darbināma ar celi. 

5 gab.   

3.10. Nažu sterilizatori ar 10 nažu vietām 4 gab.   
3.11. Augstspiediena mazgāšanas ierīces: 

• spiediens vismaz 20-180 bar; 
• ūdens temperatūra ne mazāk kā +60ᵒC; 
• mazgāšanas līdzekļu dozēšana; 
• plūsmas apjoms ne mazāk kā 600 l/h 

1 gab.   

3.12. Piekarsvari iemontēti piekarceļā ar 1 gab.   
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svēršanas terminālu un etiķešu printeri ar 
tērauda korpusu: 
• tiešā termos druka ar izšķirtspēju vismaz 

8punkti/mm; 
• izdrukas ātrums ne mazāk kā 

80mm/sek.;  
• izdrukas platums līdz 54mm, garums ne 

vairāk kā 150mm; 
• uzlīmes izmērs no 30x25mm līdz 

58x166mm; 
• aizsardzība pēc standarta DIN/VDE 

0470 – IP20; 
• darbības temperatūra no -100C līdz 

+400C 
3.13. Platformas svari: 

• nerūsējošā tērauda platformas virsma un 
rāmis; 

• platformas izmēri 500 x 400 x 92 – 
98mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);  

• svēršanas diapazons vismaz 30kg ar soli 
10g. 

1 gab.   

4. Saldētavas un realizācija 
4.1. Pašnesošas konstrukcijas piekarceļu 

komplekts, karsti cinkota metāla 
konstrukcija 

240 m   

4.2. Pārmiju mehānismi, karsti cinkota metāla 
konstrukcija 

32 gab.   

4.3. Teleskopiska savienojoša konsole 
realizācijai transportā, karsti cinkota metāla 
konstrukcija 

1 gab.   

4.4. Nerūsējošā tērauda brīvroku roku 
mazgāšanas izlietne: 
• komplekts ar dezinfekcijas un ziepju 

tvertni, dvieļu turētāju un papīrgrozu; 

2 gab.   
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• darbināma ar celi. 
4.5. Aukstumiekārtas: 

• 85 kW dzesēšanas jauda vismaz 0 līdz 
+60C; 

• 40 kW dzesēšanas jauda vismaz t = -
250C 

1 kompl.   

4.6. Industriālais svītrkodu skeneris, paredzēts 
intensīvai noslodzei industriālā vidē: 
• izmēri 207 x 114 x 69 mm (pieļaujamā 

atkāpe +/- 10%); 
• svars līdz 295g; 
• RS 232 interfeiss; 
• aizsardzības pakāpe pret 

putekļiem/mitrumu IP65; 
• barošana 4-30 VDC. 

1 gab.   

4.7. Industriālais dators ar nerūsējošā tērauda 
korpusu: 
• skārienjūtīgs ekrāns; 
• operatīvā atmiņa; 
• datu uzglabāšana; 
• tīkla karte; 
• seriālais interfeiss; 
• USB interfeiss 
Savienots ar grāmatvedības uzskaiti 

1gab.   

5 Termiskā pārstrāde: 

5.1. Gaļas maļamā iekārta aprīkota ar Unger 
tipa griešanas mehānismu: 
• sietiņa izmērs 98mm (pieļaujamā atkāpe 

+/- 10%); 
• ražība vismaz 980 kg/h; 
• novietojams uz grīdas;  
• atdzīslošanas mehānisms 

1gab.   

5.2. Gaļas mikseris: 1gab.   
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• izejvielas iekraušanas apjoms vismaz 
100 kg;  

• reversās maisīšanas iespējas;  
• tvertnes apgāšanas mehānisms;  
• maisīšanas ātruma regulēšana;  
• taimeris 

5.3. Virzuļtipa gaļas masas pildītājs desu 
apvalkā: 
• tilpums vismaz 30 litri;  
• komplektā uzpildīšanas caurulītes d-14, 

d-20, d-25 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 
10%) 

1gab.   

5.4. Nerūsējošā tērauda gaļas masas 
smalcinātājs, paredzēts desu emulsijas 
sagatavošanai: 
• gaļas masas bļodas ietilpība vismaz 50 

litri;  
• 6 griešanas nažu komplekts ar maināmu 

griešanās ātrumu;  
• nažu vārpstas apgriezieni ne mazāki kā 

5000  apgr/min; 
• elektroniski iestādāmi vismaz 5 dažādi 

smalcināšanas režīmi; 
• vismaz 1 reversais režīms masas 

maisīšanai; 
• bļodas griešanās režīmi; 
• digitālais termometrs;  
• elektriskā nažu vārpstas bremze. 

1gab.   

5.5. Mehānisks vienrindu desu apvalka 
klipsators.  

1gab.   

5.6. Termiskās apstrādes kamera karstai un 
aukstai produktu kūpināšanai, vītināšanai: 
elektriskā sildīšana, ietilpība: 
• vienrāmju kūpināšanas ratiņu izm. 

1gab.   
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100x100x200 cm (pieļaujamā atkāpe +/- 
10%); 

• temperatūras režīms vismaz no +15 līdz 
+ 95ᵒC.  komplektā 2gab. kūpināšanas 
ratiņi; 

• 30 gab. kūpināšanas sieti; 
• 60 gab. stieņi; 
• slēgta tipa dūmu ģenerators;  
• klimatpakete ar dzesēšanas agregātu; 

termiskās kameras mazgāšanas iekārta. 
5.7. Vītināšanas iekārta, kas paredzēta divu 

vītināšanas ratiņu ietilpībai: 
• ratiņu izmēri 200x100x100 cm 

(pieļaujamā atkāpe +/- 10%);  
• komplektā ar gaisa sagatavošanas 

agregātu un ventilācijas sistēmu, 
bakteriocīdām lampām, dūmu 
ģeneratoru;  

• 4 gab. vītināšanas ratiņi; 
• 60 gab. stieņi 

1gab.   

5.8. Autoklāvs: 
• elektriskā sildīšana; 
• tilpums vismaz 240 l;  
• ietilpība vismaz 100 skārda konservu 

kārbām 99/33; 
• elektroniska procesa kontroles un 

reģistrācijas sistēma; 
• elektroniskais protokols 

1gab.   

5.9. Skārda konservu kārbas mehāniskās 
aizvākošanas iekārta. Kārbas diametrs 99 
mm 

1gab.   

5.10. Produkcijas griešanas šķēlītēs iekārta. 
Griezējdiska izmērs 300 mm (pieļaujamā 
atkāpe +/- 10%); 

1gab.   
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griešana šķēlītēs biezumā no 0,5- 7,0 mm 
5.11. Vienkameras vakuuma iepakošanas iekārta: 

• sakausēšanas šuves garums ne mazāks 
kā 520 mm;  

• iepakojamā produkta augstums ne 
mazāks kā 200 mm; 

• vakuuma sūkņa jauda ne mazāka kā 40 
m³/h; 

• iepakošana MAP vidē; 
• faktiskā vakuuma sensors 

1gab.   

5.12. Termoformēšanas vakuuma iepakošanas 
iekārta:  
• apakšējā iepakošanas plēve 420 mm, 

biezums līdz 400 µk; 
• augšējā  iepakošanas plēve 398 mm ar 

zīmējumu vai bez, biezums līdz 100 µk; 
augšējās un apakšējās plēves ruļļa 
diametrs 400 mm; 

• iepakošanas formāts 3:2; 
• iepakošanas formas izmēri 105x116,7 

mm (± 5 mm);  
• formēšanas dziļums līdz 100 mm; 

vakuumēšanas sūkņa jauda ne mazāka 
kā 100m³/h; 

• formēšanas sūkņa jauda ne mazāka ka 
60 m³/h;  

• darba zonas garums ne mazāks kā 660 
mm; 

• augšējās plēves fiksācija ar 
fotoelementu; atgrieztās malas 
savākšana; 

• iepakošana MAP un O₂ vidē; 
• noapaļoti iepakojuma stūri; 
• vairākkārt  atveramais iepakojums; 

1gab.   
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• procesora vadības bloks 
5.13. Taras mazgājamā iekārta: 

• taras izmērs līdz 600x400x410 mm 
(pieļaujamā atkāpe +/- 10%);  

• iekārtas ražība ne mazāka kā 170 gab. 
stundā 

1gab.   

5.14. Nerūsējošā tērauda galdi. Darba virsma 
2000 mm x 800 mm x 800 mm (pieļaujamā 
atkāpe +/- 10%) ar plauktu. 

2 gab.   

5.15. Nerūsējošā tērauda plauktu sistēmas. 2000 
mm x 600 mm x 2000 mm (pieļaujamā 
atkāpe +/- 10%). 4 plauktu līmeņi 

6 gab.   

5.16. Nerūsējošā tērauda brīvroku roku 
mazgāšanas izlietne: 
• komplekts ar dezinfekcijas un ziepju 

tvertni, dvieļu turētāju un papīrgrozu; 
• darbināma ar celi. 

5 gab.   

5.17. Metāla garderobes skapīši: 
• durvju platums 300 mm h 2000 mm 

(pieļaujamā atkāpe +/- 10%); 
• ar soliņu un slīpo jumtu 
• viegli tīrāmi 

16 gab.   

5.18. Zābaku zoļu mazgāšanas iekārta. Izgatavota 
no nerūsējošā tērauda ar dezinfekcijas 
šķidruma tvertni 

1gab.   

5.19. Augstspiediena mazgāšanas ierīces: 
• spiediens vismaz 20-180 bar; 
• ūdens temperatūra ne mazāk kā +60ᵒC; 
• mazgāšanas līdzekļu dozēšana; 
• plūsmas apjoms ne mazāk kā 600 l/h 

1gab.   

5.20. Nerūsējošā tērauda darbagaldi: 
• 2000x800x750 mm (pieļaujamā atkāpe 

+/- 10%); 
• ar apmali un plauktu; 

4 gab.   
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• maināmu  augstumu +/- 5 cm 
5.21 Svari ar uzlīmju printeri: 

• atmiņas kapacitāte vismaz 10000 
produktu;  

• svītrkoda izvēle; 
• informācija par produktu, datums, 

realizācijas laiks produkta sastāvs; 
• nerūsējošā tērauda platformas virsma un 

rāmis; 
• platformas izmēri 500 mm x 400 mm x 

92 mm – 98mm (pieļaujamā atkāpe +/- 
10%);  

• svēršanas diapazons no 0,04 – 
6/15/30kg, solis 2/5/10g vai 0,1-
15/30/60kg, ar soli 5/10/20g; 

• etiķetes printeris 

1gab.   

5.22. Industriālais svītrkodu skeneris, paredzēts 
intensīvai noslodzei industriālā vidē: 
• izmēri 207 x 114 x 69 mm (pieļaujamā 

atkāpe +/- 10%); 
• svars līdz 295g; 
• RS 232 interfeiss; 
• aizsardzības pakāpe pret 

putekļiem/mitrumu IP65 

1gab.   
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3. pielikums 
iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un  

uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Aprīkojuma 
Nr. atbilstoši 
2.pielikumam 

D
au

dz
um

s 

Aprīkojuma ražotājs un marka 

Cena par 
vienu vienību, 

EUR bez 
PVN 

Cena kopā, 
EUR bez 

PVN  

1.1. 1 gab.    
1.2. 1 gab.    
1.3. 51 m    
1.4. 15 gab.    
2.1. 1 gab.    
2.2. 1 gab.    
2.3. 1 kompl.    
2.4. 3 gab.    
2.5. 10 gab.    
2.6. 1 kompl. 

(34 m)    

2.7. 4 gab.    
2.8. 1 gab.    
2.9. 1 gab.    

2.10. 4 gab    
2.11. 4 gab.    
2.12. 1 gab.    
2.13. 1 kompl.    
2.14. 1 kompl.    
2.15. 1 gab.    
2.16. 1 gab.    
2.17. 2 gab.    
2.18. 9 gab.    
2.19. 4 gab.    
2.20. 2 gab.    
2.21. 28 gab.    
2.22. 1 kompl.    
2.23. 1 kompl.    
2.24. 1 kompl.    
2.25. 2 gab.    
2.26. 4 gab.    
2.27. 1 gab.    
3.1. 1 kompl.    
3.2. 1 gab.    
3.3. 1 gab.    
3.4. 1 gab.    
3.5. 1 gab.    
3.6. 1 gab.    
3.7. 1 gab.    
3.8. 1 gab.    
3.9. 5 gab.    

3.10. 4 gab.    
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3.11. 1 gab.    
3.12. 1 gab.    
3.13. 1 gab.    
4.1. 240 m    
4.2. 32 gab.    
4.3. 1 gab.    
4.4. 2 gab.    
4.5. 1 kompl.    
4.6. 1 gab.    
4.7. 1gab.    
5.1. 1gab.    
5.2. 1gab.    
5.3. 1gab.    
5.4. 1gab.    
5.5. 1gab.    
5.6. 1gab.    
5.7. 1gab.    
5.8. 1gab.    
5.9. 1gab.    

5.10. 1gab.    
5.11. 1gab.    
5.12. 1gab.    
5.13. 1gab.    
5.14. 2 gab.    
5.15. 6 gab.    
5.16. 5 gab.    
5.17. 16 gab.    
5.18. 1gab.    
5.19. 1gab.    
5.20. 4 gab.    
5.21 1gab.    
5.22. 1gab.    

  KOPĀ EUR, BEZ PVN-  
  PVN (__%), EUR  
  KOPĀ AR PVN, EUR  

 
Norādītajai cenai ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša 

aprīkojuma piegādi, t.sk., apmācības, tehniskās apkopes (ja tādas nepieciešamas), garantijas servisa 
nodrošināšana, nodokļi, nodevas, u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai 
sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem. 
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4. pielikums 
iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde  

un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam 

 
PIEREDZES APRAKSTS 

Informācija par pretendenta iepriekšējo trīs gadu (no 2016. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā  
realizētajām līdzīga veida un apjoma piegādēm 

 

___________________ 
                        vieta 

2019. gada____.__________ 

 
 

 

 
personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts 

 

 

Nr. 
Pasūtītājs Pasūtītāja kontaktpersona Piegāžu apjoms (piegādātā 

aprīkojuma ražotājs un marka, 
uzstādīšana, darbinieku apmācība) un 

vērtība EUR bez PVN 

Piegādes gads un 
mēnesis Nosaukums Adrese Vārds, 

uzvārds Tālrunis 
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5. pielikums 
iepirkuma „Aprīkojuma piegāde  

un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam 

OBJEKTA APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS LAPA 
 

Finansējuma saņēmēja 
pārstāvis (vārds, uzvārds, 

amats) 

Kontakt- 
tālrunis 

Pretendents, 
pretendenta pārstāvja 
vārds, uzvārds, amats 

Objekts 
Objekta 

apsekošanas 
datums 

Pretendenta pārstāvja 
paraksts 

Finansējuma saņēmēja 
pārstāvja paraksts 

     "Blāzmas 2", 
Mores pag., 

Siguldas nov. 

     

 


