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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā 

 „Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm” 

 

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

 reģ. Nr. 90000059230, adrese - ’’Pagastmāja’’,  

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/13 

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā 

Līguma priekšmets 

Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības 

iestāžu vajadzībām atbilstoši Nolikumam un saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums - Tehniskā 

specifikācija/tehniskais piedāvājums).  

     

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks 12 (divpadsmit) mēneši no līguma 

noslēgšanas brīža. 

CPV kodi  

15000000-8 (Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un 

 saistītā produkcija). 

 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
 17.08.2018.  

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

Iepirkumu komisija -  Iepirkumu organizē Iepirkumu 

komisija, apstiprināta 2018.gada 2.maijā Rucavas 

novada domes sēdē protokols Nr.9, punkts 4 “Par 

Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

sastāva grozīšanu” un 2018.gada 10.maija Iepirkumu 

komisijas sēdē, Protokols Nr.1 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja: Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Artis Ķūsis, 

Komisijas locekļi: Edgars Riežnieks, Jānis Vidējais, 

Ingrīda Klane  

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, Kancelejā līdz 2018.gada 

28.08.2018. pulksten 10:00. 
Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, Kancelejā 2018.gada 

28.08.2018. pulksten 10:00.  

 Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

3.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, tiesīgs darboties pārtikas apritē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem jābūt atzītiem vai reģistrētiem reģistrācijas valstī esošās pārtikas 

aprites uzraudzības institūcijā. Pārtikas produktu piegādē iesaistītais personāls atbilst Pārtikas aprites 

uzraudzības likuma prasībām.  

3.8. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir līdzvērtīga pieredze pārtikas produktu piegādes 

jomā tajā skaitā, praktiska pieredze pārtikas produktu piegādē veselības aprūpes vai izglītības 

iestādēm (tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādēm), vai bērnu namiem, vai pansionātiem.  

 

Par līdzvērtīgu pieredzi tiks uzskatīta pieredze līdzīga apjoma pārtikas produktu piegādē vienam 
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pasūtītājam, par līguma summu, kas ir vismaz puse no pretendenta piedāvātās summas EUR bez 

PVN. 

3.9. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) nav pārkāpis tādu produktu piegādes līgumu 

nosacījumus, kuri noslēgti saistībā ar zaļo publisko iepirkumu (ZPI). 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, 

Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot 

vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. Komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un 

tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, Iepirkumu komisija nolēma 

pārtraukt iepirkumu, jo Pasūtītājam nepieciešams precizēt iepirkuma nolikumā iekļauto informāciju - 

Tehnisko specifikāciju.  

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

22.08.2018. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 22.08.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

I.Klane 


