Vecumnieku novada domes
iepirkuma komisijas

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada izglītības
iestādēm”
Identifikācijas Nr. VND 2017/14

ZIŅOJUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2017.gada 7.decembrī

1. Pasūtītāja nosaukums un Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957,
adrese:
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3933
2. Iepirkuma identifikācijas VND 2017/14
numurs:
3. Iepirkuma
procedūras Atklāts konkurss
veids:
4. Līguma priekšmets:
Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada izglītības
iestādēm
5.
Datums,
kad
paziņojums
par
līgumu
publicēts
Eiropas Savienības Oficiālajā 05.09.2017.
Vēstnesī (ESOV),
Iepirkumu uzraudzības biroja 03.09.2017.
(IUB) tīmekļvietnē:
Paziņojums par izmaiņām vai
papildu informācijuESOV,
27.09.2017.
IUB tīmekļvietnē:
27.09.2017.
6.
Iepirkuma
komisijas Komisijas izveidošanas pamats: Vecumnieku novada Domes
sastāvs un tās izveidošanas 26.07.2017. sēdes lēmums (sēdes prot. Nr.10, 20.§)
pamatojums,
iepirkuma Komisijas priekšsēdētājs:
Guntis Kalniņš – Domes priekšsēdētājs,
procedūras
dokumentu
Komisijas
priekšsēdētāja vietniece
sagatavotāji:
Gita Skribāne – Finanšu nodaļas vadītāja,
Komisijas locekļi:
Aivars Petruševics – Saimniecības nodaļas vadītājs,
Ligita Vasermane – nekustamā īpašuma speciāliste,
Arvīds Zvirbulis – Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists.
Sekretāre: Inese Kampa

Ar Vecumnieku novada Domes 22.11.2017. sēdes lēmumu
(sēdes prot. Nr.16, 19.§) no 26.11.2017. līdz 29.11.2017.
iepirkumu komisijas priekšsēdētājas pienākumus pilda Gita
Skribāne.
7. Piedāvājumu iesniegšanas 16.10.2017. plkst.11.00
termiņš, pamatojums termiņa Piedāvājumu iesniegšanas termiņš netika saīsināts.
saīsinājumam:
8. Piegādātāju nosaukumi,
Nr. Pretendents
Iepirkuma daļa un cena EUR
kuri
ir
iesnieguši
p.k.
bez PVN
piedāvājumus,
kā
arī
1. SIA „VALKS”, reģ.
1. – 40593,5
piedāvātās cenas EUR (bez
Nr.40103146908
PVN):
2.

SIA „LAKI FRUIT”,

1. -41527,3

reģ. Nr.40003669241

3.

SIA „Kabuleti Fruit”,
reģ. Nr.40003959814

4.

SIA „LANEKSS”,
reģ. Nr.40003570733
SIA „Sanitex”, reģ.
Nr. 40003166842

5.

9. Piedāvājumu atvēršanas
vieta, datums un laiks:
10. Pretendentu nosaukums,
kuriem piešķirtas līguma
slēgšanas
tiesības,
un
līgumcena:

3. – 2517,27
4. – 5682,28
5. – 3951,15
1. – 43542,05
2.- 40053,38
3- 2624,06
4.-5710,62
5.-3969,92
6.- sākotnējā108777,58, pēc
aritmētiskās kļūdas labojuma
108778,71
6.– 119336,31
1.- 45883,2
2.- 43277,8
3.- 2652,37
4.- 6296,83
5.- 4897,33
6.- 113733,25

Rīgas ielā 29a, Vecumniekos, Vecumnieku novadā, 2017.gada
16.oktobrī plkst. 11:00.
Iepirkuma daļa

Pretendents

Līgumcena
bez PVN,
EUR

1.daļa „Piens un piena
40593,50
produkti”
2.daļa „Svaigi atdzesēta
SIA „Kabuleti cūkgaļa, liellopu gaļa,
40053,38
Fruit”
subprodukti un gaļas
produkti”
3.daļa „Lauku platībās
SIA „LAKI
audzēti dārzeņi un
2517,27
FRUIT”
sakņaugi sezonas
periodā”
4.daļa „Lauku platībās
audzēti dārzeņi un
SIA „Kabuleti sakņaugi, segtās platībās
5710,62
Fruit”
audzēti dārzeņi un
garšaugi sezonas
periodā”
5.daļa „Dārzeņi un
SIA „LAKI
garšaugi nesezonas
3951,15
FRUIT”
periodā”
6.daļa „Bakalejas
SIA „Sanitex” produkti un citi
113733,25
produkti”
Daļu kopsumma
206559,17
11. Piedāvājumu izvērtēšanas Saskaņā ar nolikuma 5.6.punktu iepirkuma komisija par pretendentu,
kopsavilkums
un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, katrā iepirkuma
piedāvājuma
izvēles daļā atsevišķi izvēlēsies pretendentu, kura piedāvājums atzīts par
saimnieciski visizdevīgāko, ar nosacījumu, ka Pretendents un tā
pamatojums:
piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un piedāvājums nav
nepamatoti lēts.
SIA „VALKS”
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Iepirkuma 1.daļā „Piens un piena produkti”:
Nr. pēc
Kritērijs
kārtas

1.

2.

Cena
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu.
Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes
principu, punktu skaitu aprēķinot pēc formulas:
P = Czem/Cver x 50, kur:
P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz
komata;
Czem – zemākā piedāvātā cena;
Cver – vērtējamā piedāvātā cena;
50 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
Produktu kvalitāte
Maksimālais punktu skaits (40) tiek piešķirts pretendentam, kas piedāvā visvairāk
produktu, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām.

Maksimāl
ais punktu
skaits

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram
piedāvājumam atsevišķi pa vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar šādu metodiku:

50

40

Punkti tiek piešķirti par tiem piedāvātajiem paaugstinātas kavalitātes produktiem, kas
tehniskajā specifikācijā iekrāsoti dzeltenā krāsā (obligāti jāpiegādā ar paaugstinātu
kvalitāti), kā arī tie, kas tehniskajā specifikācijā atzīmēti ar burtu „P”, un kas ir iekļauti
nolikuma 3.pielikumā “Pārtikas produkti, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības
(BL), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) vai lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām”.
Ja viens produkts vienas iepirkuma daļas ietvaros tiek minēts vairākkārt (piemēram,
vienreiz kā BL, bet otro reizi kā NPKS prasībām atbilstošs un citādi), par atkārtoti
minēto produktu netiek piešķirti.
Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes
principu, punktu skaitu aprēķinot pēc šādas formulas:
P = Cver/Cmax x 40, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata;
Cver – vērtējamā pretendenta piedāvāto BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo
produktu skaits;
Cmax – lielākais BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits, kuru piedāvā
kāds no attiecīgās iepirkuma daļas pretendentiem;
40 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
3.

Produktu īpatsvars, kuri tiek piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā
iepakojumā
Maksimālais punktu skaits (10 punkti) tiks piešķirts piedāvājumam ar visaugstāko
Preču īpatsvaru – produktu skaitu no kopējā produktu skaita attiecīgajā daļā, kuri tiek
piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā iepakojumā un kuru Pretendents apņemas
savākt atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei (Nolikuma 8.pielikums). Attiecīgi
pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes principu,
punktu skaitu aprēķinot pēc šādas formulas:
P = Cver/Cmax x 10, kur:
P – Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz
komata;
Cver – vērtējamā pretendenta piedāvāto produktu skaits, kuri tiek piegādāti atkārtoti
izmantojamā primārajā iepakojumā un kuru Pretendents apņemas savākt atkārtotai
izmantošanai vai pārstrādei;
Cmax – lielākais produktu skaits, kuri tiek piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā
iepakojumā un kuru Pretendents apņemas savākt atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei;
10 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
Kopā:

10

100

3

Maksimāl
ais punktu
skaits

Iepirkuma 2.daļā „Svaigi atdzesēta cūkgaļa, liellopu gaļa, subprodukti un gaļas produkti” un 6.daļā
„Bakalejas produkti un citi produkti”
Nr. pēc
Kritērijs
kārtas

1.

Cena
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu.
Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes
principu, punktu skaitu aprēķinot pēc formulas:
P = Czem/Cver x 50, kur:
P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz
komata;
Czem – zemākā piedāvātā cena;
Cver – vērtējamā piedāvātā cena;
50 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.

50

2.

Produktu kvalitāte
Maksimālais punktu skaits (40) tiek piešķirts pretendentam, kas piedāvā visvairāk
produktu, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām.

40

Punkti tiek piešķirti par tiem piedāvātajiem paaugstinātas kavalitātes produktiem, kas
tehniskajā specifikācijā iekrāsoti dzeltenā krāsā (obligāti jāpiegādā ar paaugstinātu
kvalitāti), kā arī tie, kas tehniskajā specifikācijā atzīmēti ar burtu „P”, un kas ir iekļauti
Nolikuma 3.pielikumā “Pārtikas produkti, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības
(BL), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) vai lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām”.
Ja viens produkts vienas iepirkuma daļas ietvaros tiek minēts vairākkārt (piemēram,
vienreiz kā BL, bet otro reizi kā NPKS prasībām atbilstošs un citādi), par atkārtoti
minēto produktu netiek piešķirti.
Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes
principu, punktu skaitu aprēķinot pēc šādas formulas:
P = Cver/Cmax x 40, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata;
Cver – vērtējā pretendenta piedāvāto BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu
skaits;
Cmax – lielākais BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits, kuru piedāvā
kāds no attiecīgās iepirkuma daļas pretendentiem;
40 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
Videi draudzīga piegāde
10
Maksimālais punktu skaits (10) tiek piešķirts piedāvājumam, kuru iesniedzis
Pretendents, kas parakstījis apliecinājumu (Nolikuma 9. pielikums) par to, ka vismaz
50% produktu piegādes no pārtikas produktu izcelsmes (ra ošanas) vietas līdz izglītības
iestādēm tiks veiktas ar transporta līdzekļiem, kas atbilst vismaz EURO 5 vai V atgāzu
emisijas standartiem**. Ja apliecinājums nav parakstīts, Pretendents punktus neiegūst.
Kopā:
100
**vai jāatbilst 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 pasa ieru 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 robe vērtībām vai
saskaņā ar Ministru 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 robe vērtībām.
3.

4

Maksimālai
s punktu
skaits

3.daļā „Lauku platībās audzēti dārzeņi un sakņaugi sezonas periodā”:
Nr. pēc
Kritērijs
kārtas

1.

Cena
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu.
Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes
principu, punktu skaitu aprēķinot pēc formulas:
P = Czem/Cver x 50, kur:
P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz
komata;
Czem – zemākā piedāvātā cena;
Cver – vērtējamā piedāvātā cena;
50 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.

50

2.

Produktu kvalitāte
Maksimālais punktu skaits (30) tiek piešķirts pretendentam, kas piedāvā visvairāk
produktu, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām.

30

Punkti tiek piešķirti par tiem piedāvātajiem paaugstinātas kavalitātes produktiem, kas
tehniskajā specifikācijā iekrāsoti dzeltenā krāsā (obligāti jāpiegādā ar paaugstinātu
kvalitāti), kā arī tie, kas tehniskajā specifikācijā atzīmēti ar burtu „P”, un kas ir
iekļauti Nolikuma 3.pielikumā “Pārtikas produkti, kuri atbilst bioloģiskās
lauksaimniecības (BL), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) vai
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām”.
Ja viens produkts vienas iepirkuma daļas ietvaros tiek minēts vairākkārt (piemēram,
vienreiz kā BL, bet otro reizi kā NPKS prasībām atbilstošs un citādi), par atkārtoti
minēto produktu netiek piešķirti.
Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes
principu, punktu skaitu aprēķinot pēc šādas formulas:
P = Cver/Cmax x 30, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz
komata;
Cver – vērtējā pretendenta piedāvāto BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo
produktu skaits;
Cmax – lielākais BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits, kuru
piedāvā kāds no attiecīgās iepirkuma daļas pretendentiem;
30 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
3.

Videi draudzīga piegāde –piegādes attālums
Maksimālais punktu skaits (20) tiek piešķirts piedāvājumam ar tuvāko piegādes
attālumu līdz Vecumnieku novada domei, Rīgas ielā 29, Vecumniekos,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, no pretendenta preces audzēšanas vietas,
bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
K= Pmin/Pverx20, kur
K– pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz
komata;
Pmin - tuvākais norādītais piegādes attālums;
Pver – vērtējamā piedāvājuma norādītais piegādes attālums līdz Vecumnieku novada
domei no preces audzēšanas vietas;
20 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
Ja piegāde tiks veikta no vairākām audzēšanas vietām, Pasūtītājs aprēķinās vidējo
attālumu, kopējo attālumu izdalot ar audzētāju skaitu.
Pretendents iesniedz apiecinājumu (Nolikuma 10. pielikums).
Minētais attālums kilometros tiek noteikts, mērot attālumu tīmekļa vietnes
https://www.google.com/maps kartē norādīto braukšanas maršrutu (īsākais no

5

20

minētajā lapā piedāvātajiem braukšanas maršrutiem, ja tiek piedāvāti vairāki) no
konkrētā adresē audzēšanas vietas adreses līdz Vecumnieku novada domei, Rīgas
ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā.
Iepirkuma komisijai ir tiesības veikt pretendenta norādīto datu pareizības pārbaudi
(interneta vietnes "Google" sadaļas "Maps" piedāvātais rīks "Saņemt norādes" un tā
apakšrīks "Ar automašīnu").
Kopā:

100

Nr. pēc
kārtas

Kritērijs

Maksimālai
punktu
s
skaits

4.daļā „Lauku platībās audzēti dārzeņi un sakņaugi, segtās platībās audzēti dārzeņi un garšaugi sezonas
periodā”, 5.daļā „Dārzeņi un garšaugi nesezonas periodā”

1.

Cena
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu.
Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes
principu, punktu skaitu aprēķinot pēc formulas:
P = Czem/Cver x 50, kur:
P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz
komata;
Czem – zemākā piedāvātā cena;
Cver – vērtējamā piedāvātā cena;
50 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.

50

2.

Produktu kvalitāte
Maksimālais punktu skaits (40) tiek piešķirts pretendentam, kas piedāvā visvairāk
produktu, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām.

40

Punkti tiek piešķirti par tiem piedāvātajiem paaugstinātas kavalitātes produktiem, kas
tehniskajā specifikācijā iekrāsoti dzeltenā krāsā (obligāti jāpiegādā ar paaugstinātu
kvalitāti), kā arī tie, kas tehniskajā specifikācijā atzīmēti ar burtu „P” un kas ir
iekļauti Nolikuma 3.pielikumā “Pārtikas produkti, kuri atbilst bioloģiskās
lauksaimniecības (BL), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) vai
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām”.
Ja viens produkts vienas iepirkuma daļas ietvaros tiek minēts vairākkārt (piemēram,
vienreiz kā BL, bet otro reizi kā NPKS prasībām atbilstošs un citādi), par atkārtoti
minēto produktu netiek piešķirti.
Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes
principu, punktu skaitu aprēķinot pēc šādas formulas:
P = Cver/Cmax x 40, kur
P – Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz
komata;
Cver – vērtējamā pretendenta piedāvāto BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo
produktu skaits;
Cmax – lielākais BL, NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits, kuru
piedāvā kāds no attiecīgās iepirkuma daļas pretendentiem;
40 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
3.

Produktu īpatsvars, kuri tiek piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā
iepakojumā
Maksimālais punktu skaits (5 punkti) tiks piešķirts piedāvājumam ar visaugstāko
Preču īpatsvaru – produktu skaitu no kopējā produktu skaita attiecīgajā daļā, kuri tiek
piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā iepakojumā un kuru Pretendents apņemas
savākt atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei (Nolikuma 8.pielikums). Attiecīgi
pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes principu,
punktu skaitu aprēķinot pēc šādas formulas:
P = Cver/Cmax x 5, kur:
P – Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz

6

5

komata;
Cver – vērtējamā pretendenta piedāvāto produktu skaits, kuri tiek piegādāti atkārtoti
izmantojamā primārajā iepakojumā un kuru Pretendents apņemas savākt atkārtotai
izmantošanai vai pārstrādei;
Cmax – lielākais produktu skaits, kuri tiek piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā
iepakojumā un kuru Pretendents apņemas savākt atkārtotai izmantošanai vai
pārstrādei;
5 – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
4.

Iepakojums
Maksimālais punktu skaits (5) tiek piešķirts piedāvājumam, kuru iesniedzis
Pretendents, kas parakstījis apliecinājumu (Nolikuma 11. pielikums) par to, ka gurķi
netiks iepakoti atsevišķās porcijās (vienas vienības iepakojumos). Ja apliecinājums
nav parakstīts, Pretendents punktus neiegūst.
Kopā:

5

100

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtējums
1.daļa „Piens un piena produkti”
Vērtēšanas kritēriji

Cena

Maksim
ālais
punktu
skaits
50

Produktu kvalitāte

40

Produktu
īpatsvars,
kuri tiek piegādāti
atkārtoti izmantojamā
primārajā iepakojumā
Punktu skaits

10

100

SIA
„VALKS”

SIA „LAKI
FRUIT”

SIA
„Kabuleti
Fruit”

SIA
„Sanitex”

Cena –
40593,5
Punkti 50
Skaits 16
Punkti 40
Skaits 3
Punkti 6

Cena – 41527,3
Punkti 48,88
Skaits 10
Punkti 25
Skaits 5
Punkti 10

Cena –
43542,05
Punkti 46,61
Skaits 15
Punkti 37,50
Skaits 3
Punkti 6

Cena –
45883,2
Punkti 44,24
Skaits 15
Punkti 37,50
Skaits 3
Punkti 6

96

83,88

90,11

87,74

2.daļa „Svaigi atdzesēta cūkgaļa, liellopu gaļa, subprodukti un gaļas produkti”
Vērtēšanas kritēriji

Maksimālai
s punktu
skaits
50

Cena
Produktu kvalitāte

40

Videi draudzīga piegāde
Punktu skaits

10
100

SIA „Kabuleti Fruit”

SIA „Sanitex”

Cena – 40053,38
Punkti 50
Skaits 14
Punkti 40
Punkti 10
100

Cena – 43277,80
Punkti 46,27
Skaits 12
Punkti 34,29
Punkti 10
90,56

3.daļa „Lauku platībās audzēti dārzeņi un sakņaugi sezonas periodā”
Vērtēšanas kritēriji

Cena
Produktu kvalitāte
Videi
piegādeattālums

Maksimāl
ais
punktu
skaits
50
30

darudzīga
piegādes

20

Punktu skaits

100

SIA „LAKI
FRUIT”

SIA „Kabuleti
Fruit”

SIA „Sanitex”

Cena – 2517,27
Punkti 50
Skaits 20
Punkti 30
km 20
Punkti 20

Cena – 2624,06
Punkti 47,97
Skaits 14
Punkti 21
Punkti 0

Cena –2652,37
Punkti 47,45
Skaits 20
Punkti 30
km 65,9
Punkti 6,07

100

68,97

83,52
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4.daļa „Lauku platībās audzēti dārzeņi un sakņaugi, segtās platībās audzēti dārzeņi un
garšaugi sezonas periodā”
Vērtēšanas kritēriji

Cena

Maksim
ālais
punktu
skaits
50

Produktu kvalitāte

40

Produktu
īpatsvars,
kuri tiek piegādāti
atkārtoti izmantojamā
primārajā iepakojumā
Iepakojums
Punktu skaits

5

SIA „LAKI
FRUIT”

SIA „Kabuleti
Fruit”

SIA „Sanitex”

Cena – 5682,28
Punkti 50
Skaits 11
Punkti 27,50
Skaits 39
Punkti 4,53

Cena – 5710,62
Punkti 49,75
Skaits 16
Punkti 40
Skaits 43
Punkti 5

Cena – 6296,83
Punkti 45,12
Skaits 10
Punkti 25
Skaits 39
Punkti 4,53

Punkti 5
87,03

Punkti 5
99,75

Punkti 5
79,65

5
100

5.daļa „Dārzeņi un garšaugi nesezonas periodā”
Vērtēšanas kritēriji

Cena

Maksimālai
s punktu
skaits
50

Produktu kvalitāte

40

Produktu īpatsvars, kuri tiek
piegādāti atkārtoti izmantojamā
primārajā iepakojumā
Iepakojums
Punktu skaits

5

SIA „LAKI FRUIT”

SIA „Sanitex”

Cena – 3951,15
Punkti 50
Skaits 0
Punkti 0
Skaits 14
Punkti 5

Cena -4897,33
Punkti 40,34
Skaits 0
Punkti 0
Skaits14
Punkti 5

Punkti 5
60

Punkti 5
50,34

5
100

6.daļa „Bakalejas produkti un citi produkti”
SIA „Kabuleti Fruit”
Vērtēšanas kritēriji
Maksimāl
ais punktu
skaits
Cena
50
Cena – 108778,71
Punkti 50
Produktu kvalitāte
40
Skaits 24
Punkti 27,43
Videi draudzīga piegāde
10
Punkti 10
Punktu skaits
100
87,43
12. Informācija (ja tā ir zināma)1.
par to līguma daļu, kuru
izraudzītais pretendents plānojis
nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi:
13. Pamatojums lēmumam par
noraidītajiem pretendentiem, kā
arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem
neatbilstošajiem
piedāvājumiem:

SIA „Sanitex”

Cena – 113733,25
Punkti 47,82
Skaits 35
Punkti 40
Punkti 10
97,82

Netiek piesaistīti.

1. Noraidīts tika SIA „Kabuleti Fruit” piedāvājums (5.daļa)
šādu apsvērumu dēļ:
No norādītā audzētāja noskaidrots, ka pretendents SIA
„Kabuleti Fruit” jaunos kāpostus aprīlī- maijā (9.pozīcija)
nevar piegādāt no piedāvājumā minētās saimniecības,
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uzskatāms, ka pretendents šajā pozīcijā piedāvājumu
vispār nav sniedzis. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām piedāvājuma grozīšana vairs nav pieļaujama.
Līdz ar to SIA „Kabuleti Fruit” piedāvājums
5.iepirkuma daļā „Dārzeņi un garšaugi nesezonas periodā”
neatbilst nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām un ir
noraidāms, pamatojoties uz atklāta konkursa nolikuma
5.4.punktu, kas noteic, ka iepirkuma komisija bez tālākas
izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus
tā, vadoties pēc Nolikumā noteiktajām prasībām, būs
atzinusi par neatbilstošiem.
2. Noraidīts tika SIA „LANEKSS” piedāvājums (6.daļa)
šādu apsvērumu dēļ:
Iesniegti paraugi 11. pozīcijā „Pārslas, kukurūzas,
saldās (ar medu)”, 12. pozīcijā „Pārslas, kukurūzas,
saldās (ar kakao)”. Paraugi liecina, ka tie neatbilst
nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām:
1) produkta, kas piedāvāts 11.pozīcijā, sastāvā nav
konstatējamas kukurūzas pārslas, produkts ra ots no
rudzu pārslām;
2) produkta, kas piedāvāts 12.pozīcijā, sastāvā nav
konstatējamas kukurūzas pārslas, produkts ra ots no
rudziem un pilngraudu auzām;
Pēc precizētās informācijas 161.pozīcijā „Saldējums”,
secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskās
specifikācijas prasībām šādu iemeslu dēļ:
Tehniskās specifikācijas prasība: saldējumam jābūt
pildītam vafeles glāzītē. Saldējuma sendvičs ar cepumiem
nav pildīts vafeles glāzītē.
Paraugs 61. pozīcijā „Dzērvenes, avētas” nav
iesniegts. Līdz ar to komisijai rodas pamatotas šaubas, vai
piedāvātais produkts atbilst paaugstinātas kvalitātes
prasībām, kā arī, vai pretendentam SIA „LANEKSS” šāds
produkts ir pieejams.
Līdz ar to SIA „LANEKSS” piedāvājums 6.daļā
„Bakalejas produkti un citi produkti” tiek noraidīts,
pamatojoties uz atklāta konkursa nolikuma 5.4.punktu, kas
noteic, ka iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas
noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties
pēc Nolikumā noteiktajām prasībām, būs atzinusi par
neatbilstošiem.
14. Ja piedāvājumu iesniedzis Neattiecas.
tikai
viens
piegādātājs,
pamatojums iepirkuma procedūras
nepārtraukšanai (pamatojums tam,
ka izvirzītās pretendentu atlases
prasības
ir
objektīvas
un
samērīgas):
15. Lēmuma pamatojums, ja Iepirkuma procedūra nav pārtraukta vai izbeigta.
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iepirkuma komisija pieņēmusi
lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru:
16. Piedāvājuma noraidīšanas Neviens piedāvājums nav atzīts par nepamatoti lētu.
pamatojums,
ja
iepirkuma
komisija atzinusi piedāvājumu par
nepamatoti lētu:
17. Iemesli, kuru dēļ netiek Pasūtītājs izmanto piedāvājumu saņemšanai elektroniskās
paredzēta
elektroniska informācijas sistēmu.
piedāvājumu
iesniegšana,
ja
pasūtītājam ir pienākums izmantot
piedāvājumu
saņemšanai
elektroniskās
informācijas
sistēmas:
18. Konstatētie interešu konflikti Nav konstatēti.
un pasākumi, kas veikti to
novēršanai:

Komisijas priekšsēdētājs

_____________________ Guntis Kalniņš

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

_____________________ Gita Skribāne

Komisijas locekļi

_____________________ Aivars Petruševics
_____________________ Ligita Vasermane
_____________________ Arvīds Zvirbulis
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