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IZRAKSTS 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas 

 

ZIŅOJUMS 

par iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām” procedūru 

 

Rīgā, 2017. gada 5. decembrī 

 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC), Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

RPNC/2017/04 

 

3. Iepirkuma procedūras veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu 

sistēmas priekšmets 

Atklāts konkurss. Pārtikas produktu piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām, saskaņā ar atklāta 

konkursa nolikuma 1.pielikumu. 

 

4. Datums, kad paziņojums par līgumu vai iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā 

2017. gada 5. oktobris 

- 

5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums 

Iepirkuma 

priekšmets: 

 Pārtikas produktu piegāde ISAC 

“Vecpiebalga” vajadzībām”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2017/04) 

Rīkojums: 

22.09.2017. rīkojums Nr.01-

05/141 par iepirkuma komisijas 

izveidošanu un 05.10.2017. 

rīkojums Nr.01-05/153 par 

izmaiņām iepirkuma komisijas 

sastāvā 

 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Inese Zārdiņa 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās ISAC “Vecpiebalga” vadītāja 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētājas 

vietniece 

Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

vadītāja 

Sandra Igenberga, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Psihiatriskās palīdzības dienesta 

galvenā medicīnas māsa 

Ingrida Trapiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites 

departamenta vadītāja. 

Dace Baltiņa, 

 komisijas sekretāre 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

projekta vadītāja 

 

 

6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

 

Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti: 

6.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas 

parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā 

pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā 

informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 2. pielikumā), un pretendents 
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uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 4. pielikumā pievienoto līgumu 

piedāvātajā redakcijā. 

6.2. pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls vai 

notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas 

personas apliecināta kopija; 

6.3. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības 

dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma 

iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka 

veicamo darba daļu līguma izpildē. 

6.4. pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību minētajai prasībai, norādot pasūtītāja 

nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas laiku, pakalpojuma apjomu, kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu un tālruņa numuru. Aprakstam jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no 

aprakstā minētiem pasūtītājiem.  

6.5. Apliecinājumu (t. sk. katram piegādātāju apvienības dalībniekam), ka pretendentam atbilstoši 

Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām ir tiesības piedalīties pārtikas apritē kā tehniskajā 

specifikācijā iekļauto pārtikas preču ražotājam un/vai izplatītājam (prasības attiecās uz 

pretendentiem, apakšuzņēmējiem, piegādātāju apvienības dalībniekiem, kuru darbība pakļauta 

Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām. 

6.6. Pretendentam, kas ir pārtikas ražotājs, jāiesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izdota 

pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopija, kas apliecina pārtikas 

uzņēmumu atrašanos PVD uzraudzībā un kontrolē. 

6.7. Dokumentu, kas apliecina konkrētā produkta atbilstību NPKS, BL vai LPIA prasībām (ja 

piedāvājumā iekļauti produkti, kas atbilst NPKS, BL vai LPIA prasībām). 

6.8. Dokumentu, kas apliecina, ka Piegādātāja rīcībā esošie transportlīdzekļi līguma izpildes laikā 

nodrošinās ar pārtikas apriti saistīto normatīvo aktu prasību izpildi, nodrošinot vispārējo 

higiēnas un atsevišķām produktu grupām raksturīgo temperatūras režīmu un, kas apliecina 

izmantojamā transportlīdzekļa atbilstību konkrētajam EURO standartam. 

6.9. Apliecinājumu par atkārtoti izmantojamā primārā iepakojuma izmantošanu un pārstrādi. 

Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka savāktais iepakojums tiks pārstrādāts 

sertificētā vai licencētā uzņēmumā (līguma kopija, pārstrādātāja apliecinājums). 

6.10. Sertifikātu vai apliecinājumu, ka Pretendents ir ieviesis un uztur pārtikas kvalitātes vadības 

sistēmu. 

6.11. Tehniskais un finanšu piedāvājums, ievērojot nolikuma 1. pielikuma prasības.  

6.12. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu. 

6.13. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. panta (1) daļu. ESPD veidlapu paraugu 

forma pieejama: 

• Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta 

veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam; 

• Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv. 

6.14. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (5. pielikums). 

 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā, 

ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 

Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tas pretendenta piedāvājums, kas summējot 

iegūtos punktus par katru no kritērijiem, ieguvis lielāko punktu skaitu (maksimālais punktu skaits – 

100).  

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas kritēriji un to piešķiršanas kārtībā ir šāda: 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv
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N.p. 

k. 
Vērtēšanas kritērijs Punktu piešķiršanas kārtība 

Punktu 

skaits 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par vienu 

vienību kopsumma) izpildei, EUR 

bez PVN 

Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu saņem 50 punktus. 

Pārējo piedāvājumu punkti tiks aprēķināti šādi: 

P = Czem / Cvert x 50, kur 

P – izvērtējamā piedāvājuma punktu skaits; 

Czem – piedāvājums ar zemāko cenu; 

Cvert – izvērtējamais piedāvājums; 

50 – kritērijam piešķiramais maksimālais punktu skaits. 

50 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst nacionālās 

pārtikas kvalitātes shēmas 

(NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) prasībām 

vai lauksaimniecības produktu 

integrētās audzēšanas (LPIA) 

prasībām. 

Piedāvājums ar lielāko NPKS, BL un LPIA prasībām 

atbilstošu piedāvāto produktu skaitu, un par kuriem ir 

iesniegti dokumenti saskaņā ar nolikuma 5.7.punktā 

noteikto, saņem 20 punktus. 

Pārējo piedāvājumu punkti tiks aprēķināti šādi: 

K = Cver / Cmax x 20, kur 

K – izvērtējamā piedāvājuma punktu skaits; 

Cvert – izvērtējamā piedāvājumā NPKS, BL un LPIA 

prasībām atbilstošo produktu skaits; 

Cmax – lielākais NPKS, BL un LPIA prasībām atbilstošo 

produktu skaits kādā no piedāvājumiem; 

20 – kritērijam piešķiramais maksimālais punktu skaits. 

20 

3. 
Videi draudzīga pārtikas produktu 

piegāde (transportlīdzekļi) 

Tiek vērtēti transportlīdzekļi, kurus pretendents izmanto 

produktu piegādei. Ja transportlīdzeklis:  

1) atbilst EURO 6 standartam - tiek piešķirti 15 punkti; 

2) atbilst EURO 5 standartam - tiek piešķirti 10 punkti; 

3) atbilst EURO 4 standartam - tiek piešķirti 5 punkti; 

4) neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem 

standartiem – tiek piešķirti 0 punkti. 

15 

4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

Piedāvājums ar lielāko produktu skaitu, kuri tiks 

piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā iepakojumā, kā 

arī pretendents ir iesniedzis parakstītu apliecinājumu, ar 

kuru tas apņemas bez maksas savākt to atkārtotai 

izmantošanai vai pārstrādei (nolikuma 5.9. punkts), 

saņem 15 punktus. 

Pārējo piedāvājumu punkti tiks aprēķināti šādi: 

K = Cver / Cmax x 15, kur 

K – izvērtējamā piedāvājuma punktu skaits; 

Cvert – izvērtējamā piedāvājuma produktu skaits, kas tiks 

piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā iepakojumā; 

Cmax – piedāvājums ar lielāko produktu skaitu, kuri tiks 

piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā iepakojumā; 

15 – kritērijam piešķiramais maksimālais punktu skaits. 

15 

Maksimālais punktu skaits 100 

 

 

8. Piedāvājumu / pieteikumu iesniegšanas termiņš 

2017. gada 27. oktobris 

 

9. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas 

 

 

N
.p

.k
. 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

un laiks 

Piedāvātā 

līgumcena (vienas 

vienības cenu 

kopsumma), EUR 

(bez PVN) 
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1. 

SIA “Futurus Food”, reģ. 

Nr.40003348586, adrese: Vienības 

gatve 26a, Rīga, LV-1004 

20.10.2017., 

pulksten 

9.05 

3. daļa – 81,81 

9. daļa – 11.78 

2. 

SIA “Kabuleti Fruit”, reģ. 

Nr.40003959814, adrese: Lubānas iela 

82, Rīga, LV-1073 

25.10.2017., 

pulksten 

9.10 

3. daļa – 62,942 

4. daļa – 0,15 

7. daļa – 4,16 

8. daļa – 48,65 

9. daļa – 12,62 

10. daļa – 13,93 

3. 

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. 

Nr.42403012397, adrese: Rīgas iela 

22, Rēzekne, LV-4601 

25.10.2017., 

pulksten 

9.10 

5. daļa – 9,43 

6. daļa – 12,98 

4. 

SIA “FOREVERS”, reģ. 

Nr.40003307535, adrese: Granīta iela 

9a, Rīga, LV-1057 

25.10.2017., 

pulksten 

9.10 

5. daļa – 9,64 

6. daļa – 10,92 

5. 

AS “Rankas piens”, reģ. 

Nr.44603001356, adrese: Ranka, 

Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-

4416 

25.10.2017., 

pulksten 

9.10 

1. daļa – 43,47 

6. 

SIA “Madonas patērētāju biedrība”, 

reģ. Nr.50003062451, adrese: Poruka 

iela 4, Madona, Madonas novads, LV-

4801 

26.10.2017., 

pulksten 

9.00 

2. daļa -20,60 

7. 

SIA “LAKI FRUIT”, reģ. 

Nr.40003669241, adrese: Lubānas iela 

82, Rīga, LV-1073 

26.10.2017., 

pulksten 

9.00 

1. daļa – 44,67 

4. daļa – 0,125 

7. daļa – 4,00 

8. daļa – 62,49 

9. daļa – 14,10 

10. daļa – 16,05 

8. 

SIA “Sanitex”, reģ. Nr.40003166842, 

adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 

LV-2111 

27.10.2017., 

pulksten 

9.00 

1. daļa – 40,07 

3. daļa – 77,462 

4. daļa – 0,135 

5. daļa – 10,62 

6. daļa – 13,83 

7. daļa – 4,41 

8. daļa – 60,74 

9. daļa – 14,06 

10. daļa – 20,75 

9. 

SIA “Bajards”, reģ. Nr.40103308414, 

adrese: Skolas iela 61-43, Jūrmala, 

LV-2016 

27.10.2017., 

pulksten 

9.00 

4. daļa – 0,105 

5. daļa – 9,24 

6. daļa – 10,57 

10. 

SIA “DONA”, reģ. Nr.45403003207, 

adrese: “Virši”, Sala, Salas pagasts, 

Salas novads, LV-5230 

27.10.2017., 

pulksten 

9.15 

2. daļa – 23,44 

 

 

10. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks;  

Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005 

2017. gada 27. oktobris, plkst. 10:00 

 

11. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma 

izvēlei, ja, kā piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 
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Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

 

1. daļa – piens piena produkti un piena pārstrādes produkti 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

AS 

"Rankas 

piens" 

SIA "LAKI 

FRUIT" 

SIA 

"Sanitex" 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 46,09 44,85 50 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 8,89 6,67 20 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 5 6,67 15 

4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 2,73 15 

KOPĀ 100 74,98 60,92 100 

 

2. daļa – maize un konditoreja 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu 

skaits 

SIA 

"Madonas 

patērētāju 

biedrība” 

SIA "Dona” 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 50 43,94 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 20 20 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 15 
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4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 15 

KOPĀ 100 95 93,94 

 

3. daļa – bakalejas preces, augu taukvielas, eļļas, graudaugi, pākšaugi un to saliktie produkti, 

garšvielas un dzērieni 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

SIA 

"Futurus 

Food" 

SIA 

"Kabuleti 

Fruit" 

SIA 

"Sanitex" 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 38,47 50 40,63 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 20 20 20 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 10 15 

4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 15 15 

KOPĀ 100 83,47 95 90,63 

 

4. daļa – olas 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

SIA 

"Kabuleti 

fruit" 

SIA 

"LAKI 

FRUIT" 

SIA 

"Sanitex" 

SIA 

"Bajards" 

1. 

Piedāvātā līgumcena 

iepirkuma priekšmeta daļas 

(cenas par vienu vienību 

kopsumma) izpildei, EUR bez 

PVN 

50 35 42 38,89 50 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās 

audzēšanas (LPIA) prasībām. 

20 20 0 20 0 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 6,67 15 10 
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4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 5 15 15 15 

KOPĀ 100 70 63,67 88,89 75 

 

 

5. daļa – svaiga, atdzesēta gaļa un subprodukti 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

SIA 

"Rēzeknes 

gaļas 

kombināts" 

SIA 

"FOREVERS" 

SIA 

"Sanitex" 

SIA 

"Bajards" 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 48,99 47,93 43,5 50 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 13,33 0 20 13,33 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 10 15 10 

4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 15 15 15 

KOPĀ 100 87,32 72,93 93,5 88,33 

 

6. daļa – gaļas pārstrādes produkti 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

SIA 

"Rēzeknes 

gaļas 

kombināts" 

SIA 

"FOREVERS" 

SIA 

"Sanitex" 

SIA 

"Bajards" 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 40,72 48,4 38,21 50 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 20 0 15 10 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 10 15 10 
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4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 15 15 15 

KOPĀ 100 85,72 73,4 83,21 85 

 

 

7. daļa – saldētie produkti (zivis un dārzeņi) 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

SIA 

"Kabuleti 

fruit" 

SIA "LAKI 

FRUIT" 

SIA 

"Sanitex" 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 48,08 50 45,35 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 0 0 0 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 6,67 15 

4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 15 15 

KOPĀ 100 73,08 71,67 75,35 

 

8. daļa – svaigi dārzeņi, kartupeļi un augļi 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

SIA 

"Kabuleti 

fruit" 

SIA "LAKI 

FRUIT" 

SIA 

"Sanitex" 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 50 38,91 40,03 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 20 14,05 8,65 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 6,67 15 



9 | Z i ņ o j u m s  p a r  i e p i r k u m a  p r o c e d ū r u  I D  N r .  R P N C / 2 0 1 7 / 0 4  

 

4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 15 15 

KOPĀ 100 95 74,63 78,68 

 

 

 

 

9. daļa – pārstrādāti dārzeņi, augļi un ogas 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

SIA 

"Futurus 

Food" 

SIA 

"Kabuleti 

fruit" 

SIA 

"LAKI 

FRUIT" 

SIA 

"Sanitex" 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 50 46,67 41,77 36,7 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 20 8 4 20 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 10 6,67 15 

4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 15 15 15 

KOPĀ 100 95 79,67 67,44 86,7 

 

10. daļa – dienvidu reģiona augļi 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Pretendentu iegūto punktu skaits 

SIA 

"Kabuleti 

fruit" 

SIA "LAKI 

FRUIT" 

SIA 

"Sanitex" 

1. 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma 

priekšmeta daļas (cenas par 

vienu vienību kopsumma) 

izpildei, EUR bez PVN 

50 50 43,4 33,57 

2. 

Produktu īpatsvars tehniskajā 

piedāvājumā, kas atbilst 

nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas (NPKS), bioloģiskās 

lauksaimniecības (BL) 

prasībām vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām. 

20 20 0 0 

3. 

Videi draudzīga pārtikas 

produktu piegāde 

(transportlīdzekļi) 

15 10 6,67 15 
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4. 
Atkārtoti izmantojamā primārā 

iepakojuma izmantošana un 

pārstrāde. 

15 15 15 15 

KOPĀ 100 95 65,07 63,57 

 

 

 

..[..]  Izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja

/ 

iepirkuma 

komisija 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka Nolikuma 2.7.punktā 

noteiktais izvēles kritērijs ir „saimnieciski izdevīgākais piedāvājums”. 

Vispārīgā vienošanās ir slēdzama ar 1 (vienu) pretendentu katrā iepirkuma 

priekšmeta daļā (Nolikuma 2.4.punkts), kura piedāvājums ir “saimnieciski 

izdevīgākais piedāvājums. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj, ka 

piedāvājumi, kas atbilst nolikumā izvirzītājam prasībām, un atbilstoši 

izvēles kritērijam ir saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi ir: 
 

Iepirkuma daļa Pretendents 

Kopvērtēju

mā iegūto 

punktu 

skaits 

1. daļa – piens, piena 

produkti un piena 

pārstrādes saliktie 

produkti 

SIA “Sanitex”, reģ. 

Nr.40003166842, adrese: Liepu 

aleja 4, Rāmava, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, LV-

2111 

100 

2. daļa – maize un 

konditoreja 

SIA “Madonas patērētāju 

biedrība”, reģ. Nr.50003062451, 

adrese: Poruka iela 4, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

95 

3. daļa – bakalejas 

preces, augu taukvielas, 

eļļa, graudaugi un to 

produkti, garšvielas un 

dzērieni 

SIA “Kabuleti Fruit”, reģ. 

Nr.40003959814, adrese: 

Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073 

95 

4. daļa - olas 

SIA “Sanitex”, reģ. 

Nr.40003166842, adrese: Liepu 

aleja 4, Rāmava, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, LV-

2111 

88,89 

5. daļa – svaiga 

atdzesēta gaļa un 

subprodukti 

SIA “Sanitex”, reģ. 

Nr.40003166842, adrese: Liepu 

aleja 4, Rāmava, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, LV-

2111 

93,5 

6. daļa – gaļas 

pārstrādes produkti 

SIA “Rēzeknes gaļas 

kombināts”, reģ. 

Nr.42403012397, adrese: Rīgas 

iela 22, Rēzekne, LV-4601 

85,72 

7. daļa – saldētie 

produkti – zivis un 

dārzeņi 

SIA “Sanitex”, reģ. 

Nr.40003166842, adrese: Liepu 

aleja 4, Rāmava, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, LV-

2111 

75,35 

8. daļa – svaigi dārzeņi, 

kartupeļi un augļi 

SIA “Kabuleti Fruit”, reģ. 

Nr.40003959814, adrese: 

Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073 

95 
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9. daļa – pārstrādāti 

dārzeņi, augļi un ogas 

SIA “Futurus Food”, reģ. 

Nr.40003348586, adrese: 

Vienības gatve 26a, Rīga, LV-

1004 

95 

10. daļa – dienvidu 

reģiona augļi 

SIA “Kabuleti Fruit”, reģ. 

Nr.40003959814, adrese: 

Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073 

95 

 

..[..]  Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību deleģēšanu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja

/ 

iepirkuma 

komisija 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ierosina iepirkuma komisijai lemt 

jautājumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj piešķirt 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības: 

 

1. daļa - SIA “Sanitex”, reģ. Nr.40003166842, par piena, piena 

produktu un piena pārstrādes salikto produktu piegādi 

saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām, par piedāvāto 

visu pozīciju kopējo vienas vienības cenu 40,07 EUR bez 

PVN – paredzot slēgt vispārīgo vienošanos uz 12 

(divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka vienošanās ir spēkā, līdz 

tiek sasniegta visu iepirkuma daļu maksimālā vispārīgās 

vienošanās summa 50 000,00 EUR bez PVN; 

2. daļa - SIA “Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr.50003062451, 

par maizes un konditorejas izstrādājumu piegādi saskaņā ar 

nolikumā izvirzītajām prasībām, par piedāvāto visu pozīciju 

kopējo vienas vienības cenu 20,60 EUR bez PVN – paredzot 

slēgt vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, 

nosakot, ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu 

iepirkuma daļu maksimālā vispārīgās vienošanās summa 

50 000,00 EUR bez PVN; 

3. daļa - SIA “Kabuleti Fruit”, reģ. Nr.40003959814, par bakalejas 

preču, augu taukvielu, eļļas, graudaugu un to produktu, 

garšvielu un dzērienu piegādi saskaņā ar nolikumā 

izvirzītajām prasībām, par piedāvāto visu pozīciju kopējo 

vienas vienības cenu 62,942 EUR bez PVN – paredzot slēgt 

vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, 

ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma 

daļu maksimālā vispārīgās vienošanās summa 50 000,00 

EUR bez PVN; 

4. daļa - SIA “Sanitex”, reģ. Nr.40003166842, par olu piegādi saskaņā 

ar nolikumā izvirzītajām prasībām, par piedāvāto visu 

pozīciju kopējo vienas vienības cenu 0,135 EUR bez PVN – 

paredzot slēgt vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem, nosakot, ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek 

sasniegta visu iepirkuma daļu maksimālā vispārīgās 

vienošanās summa 50 000,00 EUR bez PVN; 

5. daļa - SIA “Sanitex”, reģ. Nr.40003166842, par svaigas atdzesētas 

gaļas un subproduktu piegādi saskaņā ar nolikumā 

izvirzītajām prasībām, par piedāvāto visu pozīciju kopējo 

vienas vienības cenu 10,62 EUR bez PVN – paredzot slēgt 

vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, 

ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma 

daļu maksimālā vispārīgās vienošanās summa 50 000,00 

EUR bez PVN; 

6. daļa - SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr.42403012397, par 

gaļas pārstrādes produktu piegādi saskaņā ar nolikumā 
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izvirzītajām prasībām, par piedāvāto visu pozīciju kopējo 

vienas vienības cenu 12,98 EUR bez PVN – paredzot slēgt 

vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, 

ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma 

daļu maksimālā vispārīgās vienošanās summa 50 000,00 

EUR bez PVN; 

7. daļa - SIA “Sanitex”, reģ. Nr.40003166842, par saldētu produktu 

(zivis un dārzeņi) piegādi saskaņā ar nolikumā izvirzītajām 

prasībām, par piedāvāto visu pozīciju kopējo vienas vienības 

cenu 4,41 EUR bez PVN – paredzot slēgt vispārīgo 

vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka 

vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma daļu 

maksimālā vispārīgās vienošanās summa 50 000,00 EUR bez 

PVN; 

8. daļa - SIA “Kabuleti Fruit”, reģ. Nr.40003959814, par svaigu 

dārzeņu, kartupeļu un augļu piegādi saskaņā ar nolikumā 

izvirzītajām prasībām, par piedāvāto visu pozīciju kopējo 

vienas vienības cenu 48,63 EUR bez PVN – paredzot slēgt 

vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, 

ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma 

daļu maksimālā vispārīgās vienošanās summa 50 000,00 

EUR bez PVN; 

9. daļa - SIA “Futurus Food”, reģ. Nr.40003348586, par pārstrādātu 

dārzeņu, augļu un ogu piegādi saskaņā ar nolikumā 

izvirzītajām prasībām, par piedāvāto visu pozīciju kopējo 

vienas vienības cenu 11,78 EUR bez PVN – paredzot slēgt 

vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, 

ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma 

daļu maksimālā vispārīgās vienošanās summa 50 000,00 

EUR bez PVN; 

10. daļa - SIA “Kabuleti Fruit”, reģ. Nr.40003959814, par dienvidu 

reģiona augļu piegādi saskaņā ar nolikumā izvirzītajām 

prasībām, par piedāvāto visu pozīciju kopējo vienas vienības 

cenu 13,93 EUR bez PVN – paredzot slēgt vispārīgo 

vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka 

vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma daļu 

maksimālā vispārīgās vienošanās summa 50 000,00 EUR bez 

PVN. 

 

12. To personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un 

uzaicinātas iesniegt piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums 

-  

13. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais 

piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska būvdarbu un pakalpojumu līguma 

gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, 

kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu. 

-  

14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem 

-  

15. Ja piemēro atklātu konkursu un nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents – 28.02.2017. MK noteikumu Nr.107 

19.punktā minētais pamatojums 

-  

16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru 

Iepirkuma procedūra nav pārtraukta 
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17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti 

lētu 

Tādu noraidīto piedāvājumu nav 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      I. Zārdiņa 


