
1 

 

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/2018/14 

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. 

Iepirkumam ir 7 (septiņas) iepirkuma daļas. 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām 

vai visām iepirkuma daļām, ievērojot iepirkuma 

dokumentos noteiktās prasības.  

     

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

noslēgšanas brīža. 

CPV kodi  

Iepirkuma nomenklatūras galvenais CPV kods 15000000-8 

(Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija). 

 

Iepirkuma daļas 

Nr., nosaukums 
CPV kods 

Nr.1- Svaigas gaļas, 

gaļas izstrādājumu 

un putna gaļas 

piegāde 

15100000-9 Dzīvnieku valsts 

produkti, gaļa un 

gaļas produkti. 

Nr.2- Saldētu 

pārtikas produktu 

piegāde  

15800000-6 

15220000-6 

Saldētu pārtikas 

produktu piegāde  

Zivju un zivju  

produkcijas piegāde 

Nr.3- Piena un 

piena produktu 

piegāde  

  

15500000-3 Piena produkti. 

Nr.4- Dārzeņu un 

sakņu piegāde 

15331100-8 Svaigi vai saldēti 

dārzeņi. 

Nr.5- Augļu, 

dārzeņu un sakņu 

piegāde 

15300000-1 

 

Augļi, dārzeņi un  

saistītie produkti.  

 

Nr.6- Bakalejas  un 

citu produktu 

piegāde  

15800000-6 

03142500-3 

Dažādi pārtikas  

produkti  

Olu piegāde 

Nr.7- Maizes un 

konditorejas 

izstrādājumu 

piegāde 

15811100-7 

15842300-5

  

Maize. 

Konditorejas 

izstrādājumi. 

 
 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
 23.08.2018.  
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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 

6.septembrim, pulksten 10:00. 
Plānotā piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 

 

Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, Kancelejā 2018.gada 

6.septembrī, 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 

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). 

3.10.Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu atbilstoši “Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) 

prasībām pārtikas produktiem” (iepirkuma daļām, uz kurām pretendents piesakās), kurā iekļauti: 

pilnībā aizpildīta tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma forma, nemainot Pasūtītāja noteikto 

secību un pozīciju skaitu, visas cenas un summas norādot eiro, katras pozīcijas kopsummu 

noapaļojot ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;  

tehniskā piedāvājuma formu iesniedz arī xls vai xlsx formātā ierakstītu elektroniskajā datu nesējā 

(CD vai USB zibatmiņa), (lai Pasūtītājam būtu iespēja elektroniskā formā veikt aprēķinu pareizības 

pārbaudi), saglabājot veikto aprēķinu formulas, saglabājot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas 

numuru, norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;  

apliecinājums, par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu. 

par produktiem, kurus pretendents piedāvā un kuri atbilst* bioloģiskās lauksaimniecības 

(turpmāk – BL), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (turpmāk – NPKS) vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām, aizpilda tabulu “ Pārtikas produktu, kuri atbilst 

bioloģiskās lauksaimniecības (turpmāk – BL), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (turpmāk – 

NPKS) vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām- 

Pārtikas produktu piegāde tiks veikta 200 km attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes 

(audzēšanas/ražošanas) vietas līdz Rucavas novada domes ēkai (nolikuma 2.4.pielikums) (attiecas 

uz  iepirkuma daļu Nr.3 „Piena un piena produktu piegāde” un iepirkuma daļu Nr.4 „Dārzeņu un 

sakņu piegāde”); 
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apliecinājums, ka pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un 

nav ražoti no tiem; 

apliecinājums, ka augļu, ogu un dārzeņu piegādes tiks veiktas, ievērojot sezonalitāti (attiecas uz  

iepirkuma daļu Nr.4 „Dārzeņu un sakņu piegāde”); 

Ja piedāvājumā ietverti ārvalstīs ražoti produkti, kas nav reģistrēti Latvija reģistros, tad iesniedz 

attiecīgās ārvalstu kompetentās kontroles institūcijas izsniegtu sertifikāta (apliecības, izziņas utml.) 

kopiju par konkrētā produkta atbilstību nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai vai bioloģiskajai 

lauksaimniecībai vai akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par produktu kvalitātes 

rādītājiem, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu 

integrētās audzēšanas prasībām.  

*Ja Pretendents piedāvājumā norādījis produktus, kuri atbilst NPKS vai BL prasībām, vai kultūraugi, 

kuri atbilst LPIA prasībām, tad šo norādīto zaļo pārtikas produktu piegāde jānodrošina pilnā 

Tehniskajā piedāvājumā (specifikācijā) norādītajā apjomā. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", 

registrācijas Nr.42403012397 

Iepirkumu daļa Nr.1 "Svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu 

un putna gaļas piegāde" - 9871,46  

SIA "Bajards", reģistrācijas 

Nr.40103308414 

Iepirkumu daļa Nr.1 "Svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu 

un putna gaļas piegāde" - 8807,70 

SIA "Futurus Food", reģistrācijas 

Nr.40003348586 

Iepirkumu daļa Nr.6 - "Bakalejas  un citu produktu 

piegāde" - 5582,37 

AS "LPB" Maiznīca "Priekule", 

reģistrācijas Nr.52103003541 

Iepirkuma daļa Nr.7 "Maizes un konditorejas 

izstrādājumu piegāde" - 1232,40 

SIA "Sanitex", reģistrācijas 

Nr.40003166842 

Iepirkumu daļa Nr.1 "Svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu 

un putna gaļas piegāde" - 9328,41; 

Iepirkumu daļa Nr.2 "Saldētu pārtikas produktu piegāde" 

- 3438,40; 

Iepirkumu daļa Nr.3 "Piena un piena produktu piegāde"-

7661,74; 

Iepirkumu daļa Nr.4 "Dārzeņu un sakņu piegāde" 

(atbilstoši sezonai) - 1150,61; 

Iepirkumu daļa Nr.5 "Augļu, dārzeņu un sakņu piegāde"- 

3122,05; 

Iepirkumu daļa Nr.6 "Bakalejas  un citu produktu 

piegāde" - 4452,93 

Izslēgtie pretendenti: 

Pārbaudot SIA "Sanitex", reģistrācijas 

Nr.40003166842 piedāvājumu, Komisija konstatē, ka 

pamatojoties uz nolikuma 3.10.punkta prasību - 

"Pārtikas produktu piegāde tiks veikta 200 km 

attāluma ietvaros no pārtikas produktu izcelsmes 

(audzēšanas/ražošanas) vietas līdz Rucavas novada 

domes ēkai (attiecas uz  iepirkuma daļu Nr.3„Piena un 

piena produktu piegāde” un iepirkuma daļu Nr.4 

„Dārzeņu un sakņu piegāde”)", Pretendents iesniedz 

informāciju, atbilstoši nolikuma 2.4.pielikuma formai. 

SIA "Sanitex" ir iesniegusi apliecinājumu par attālumu 

no preču noliktavas vietas, kas neatbilst nolikuma 

3.10.punktā un 2.4.pielikuma tabulā noteiktajāi 

prasībai, un nesniedz informāciju par pretendenta 
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iesniegto pārtikas produktu izcelsmes 

(audzēšanas/ražošanas) vietas attālumu līdz 

norādītajai piegādes vietai. Komisija, pārbaudot 

audzēšanas/ražošanas vietas attālumu līdz Rucavas 

novada domes ēkai produktiem, kurus pretendents 

piedāvā un, kuri atbilst BL, NPKS vai  LPIA prasībām, 

konstatējusi, ka to audzēšanas/ražošanas vietas 

attālums neatbilst augstākminētajai prasībai - pārtikas 

produktu piegāde tiks veikta 200 km attāluma ietvaros 

no pārtikas produktu izcelsmes 

(audzēšanas/ražošanas) vietas līdz Rucavas novada 

domes ēkai.  

Pamatojoties uz nolikuma 9.pielikuma "Vērtēšanas 

nosacījumi" 13.punktu: Konstatējot piedāvājuma 

neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības 

izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā 

un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas 

posmā, Pretendents SIA "Sanitex", Vienotais 

reģistrācijas numurs 40003166842, piedāvājumi atzīti 

par neatbilstošiem un pretendents tiek izslēgts no 

turpmākas dalības Iepirkuma daļās Nr.3„Piena un 

piena produktu piegāde” un Nr.4 „Dārzeņu un sakņu 

piegāde”. 

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: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr.1 "Svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu un putna 

gaļas piegāde": 

        SIA "Bajards", Vienotais reģistrācijas Nr.40103308414 , par līgumcenu EUR bez PVN:  - 

8807,70; 

 Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr.2  "Saldētu pārtikas produktu piegāde": 

        SIA "Sanitex", Vienotais reģistrācijas numurs 40003166842,  par līgumcenu EUR bez PVN:  

- 3438,40; 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr.5 "Augļu, dārzeņu un sakņu piegāde": 

        SIA "Sanitex", Vienotais reģistrācijas numurs 40003166842,  par līgumcenu EUR bez PVN:  

- 3122,05; 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr.6 "Bakalejas  un citu produktu piegāde" - 

      SIA "Sanitex", Vienotais reģistrācijas numurs 40003166842,  par līgumcenu EUR bez PVN: 

4452,93; 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr.6 "Maizes un konditorejas izstrādājumu 

piegāde": 

     AS "LPB" Maiznīca "Priekule", Vienotais reģistrācijas Nr.5210300354, par līgumcenu EUR 

bez PVN:-  1232,40.  

Ņemot vērā nolikumā noteiktās prasības un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

trīspadsmito daļu, kas nosaka, ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši 

piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta: 

 Iepirkuma daļu Nr.3 "Piena un piena produktu piegāde"- izbeigt iepirkumu bez rezultāta. 

Iepirkumu daļu Nr.4 "Dārzeņu un sakņu piegāde"-izbeigt iepirkumu bez rezultāta. 
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Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

13.09.2018 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 13.09.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

I.Klane 


