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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/2016/06  

Iepirkuma veikšanas kārtība Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā 

Līguma priekšmets 
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestāžu 
vajadzībām atbilstoši  Nolikuma un Tehniskā un Finanšu 
piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) noteiktajām prasībām. 

Līguma izpildes termiņš Līguma izpildes laiks 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

CPV kodi  

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 12 (divpadsmit) daļās. 
Iepirkuma nomenklatūras galvenais CPV kods 15000000-8: 
1. daļa - Svaigas gaļas  piegāde (CPV kods 15110000-2), 
2.daļa-  Gaļas izstrādājumu piegāde 15131100-6; 
3. daļa – Zivju un zivju produkcijas piegāde 15220000-6; 
4. daļa – Putna gaļas piegāde 15112100-7; 
5.daļa-  Piena, siera un piena produktu piegāde 15500000-3; 
6.daļa –Olu piegāde 03142500-3: 
7.daļa- Dārzeņu un sakņu piegāde 03221000-6; 
8.daļa- Augļu un dārzeņu piegāde 15300000-1; 
9.daļa-  Bakalejas un citu produktu piegāde 15800000-6; 
10.daļa-Saldētu pārtikas produktu piegāde 15800000-6; 
11.daļa – Konservētu produktu piegāde 15897000-2; 
12.daļa - Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde , CVP 
kods 15811000-6 

Paziņojums par plānoto līgumu  
publicēts www.iub.gov.lv 

29.07.2016. 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 
pamatojums 

Iepirkumu komisija - apstiprināta Rucavas novada domes 
sēdē protokols Nr.8 - 5.punkts no 22.03.2010 un protokols 
Nr.18 - 6.punkts no 22.09.2011, ar izmaiņām sastāvā 
protokols Nr.7 - 4.punkts no 26.04.2012, ar izmaiņām sastāvā 
28.03.2013 protokols Nr.5. – 5.punkts, ar izmaiņām sastāvā 
04.07.2013 protokols Nr.14. – 6.punkts, ar izmaiņām sastāvā 
04.07.2013 protokols Nr.14. – 7.punkts, ar izmaiņām sastāvā 
27.03.2014 protokols Nr.8. – 8.punkts, ar izmaiņām sastāvā 
22.05.2014 protokols Nr.12. – 5.punkts, ar izmaiņām sastāvā  
27.06.2014 protokols Nr.15 – 15.punkts, ar izmaiņām sastāvā  
14.01.2015 protokols Nr.1 – 299.punkts. 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja - Ināra Reine 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Vidējais 
                                   Komisijas locekļi - Edgars Riežnieks, 
                                                                    Tamāra Linde, 
                                                                    Jānis Gunars Līcis  
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Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums 
un laiks 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-
3477, līdz 2016.gada 18.augustā, plkst.10:00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums 
un laiks 
 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-
3477, 2016.gada 18.augustā, plkst.10:00 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Uz pretendentu, tai skaitā personālsabiedrības biedru, personu apvienību, uz pretendenta norādīto 
personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 
plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 
8.² panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar 
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 
reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu 
maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

Pretendents atbilstoši Pārtikas uzraudzības likuma prasībām ir reģistrēts Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) Reģistrā, kas apliecina Pretendenta tiesības atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likumam 
piedalīties pārtikas apritē kā piedāvāto pārtikas preču ražotājam un/vai izplatītājam (prasība attiecas uz 
pretendentiem, kuru darbībai atbilstoši pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām ir nepieciešama 
reģistrācija PVD vai atzīšanas fakta saņemšana no PVD puses). 

Pretendentam ir pieredze  pēdējo triju  gadu laikā vai īsākā periodā pārtikas preču piegādē, nodrošinot 
pārtikas preču piegādi normatīvo aktu speciālo prasību izpildi. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 
vērtēšanas kārtība  

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā 
iepirkuma daļā atsevišķi, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu 
prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 
numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  
(EUR bez PVN): 

A/S “Tukuma piens” Vienotais 
reģistrācijas nr.40003294211, 

5.daļā: 6318,60; 

SIA ”Forevers” Vienotais reģistrācijas 
nr.40003307535 

2.daļā: 1181,99; 

SIA Futurus Food” Vienotais reģistrācijas 
nr.40003348586 

9.daļā: 4286,34; 
11.daļā: 212,80; 

A/S “’LPB”  Vienotais reģistrācijas 
nr.52103003541, 

12. daļā:1232,04; 

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” 
Vienotais reģistrācijas nr.42403012397 

1.daļa: 5786,15; 
2. daļa:1323,35; 
4. daļa:1745,95; 

SIA “ADS Baltic” Vienotais reģistrācijas 
nr.42103018723 

6.daļa:880,00 
7.daļa:1459,45; 
8.daļā:3281,20. 

Iepirkumu komisijas lēmumi: 

1. Pārtraukt iepirkumu 3. daļā, Zivju un zivju produkcijas piegāde  un 10.daļā, Saldētu pārtikas produktu 
piegāde, jo nav iesniegts neviens piedāvājums; 
 2. Pasūtītājs var uzsākt sarunas ar piegādātājiem 3.daļā par Zivju un zivju produkcijas piegādi  un 
10.daļā par Saldētu pārtikas produktu piegādi, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma  8². panta  kārtībai, 
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ievērojot sešpadsmitās daļas 4.punkta nosacījumus. 

Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas 
datums 

18.08.2016. 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma priekšmeta daļā, Svaigas gaļas  piegāde SIA 
“Rēzeknes gaļas kombināts”, Vienotais reģistrācijas nr.42403012397, par kopējo līgumcenu EUR 5786,15 
bez  PVN; 
2. Pārtraukt iepirkumu 2. iepirkuma priekšmeta daļā, Gaļas izstrādājumu piegāde, jo: 
2.1. SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, Vienotais reģistrācijas nr.42403012397, piedāvājums neatbilst 
nolikuma prasībām 2.daļā, neatbilst Tehniskai specifikācijai (Sk. Pretendenta Tehnisko un finanšu 
piedāvājumu, 2.daļai 3.-5.lpp., pozīcijas 1-3), nav produkti kas atbilst NPKS; 
2.2. SIA ”Forevers” Vienotais reģistrācijas nr.40003307535, piedāvājums  neatbilst nolikuma prasībām 
2.. daļā, neatbilst Tehniskai specifikācijai (Sk. Pretendenta Tehnisko un finanšu piedāvājumu, 2.daļai 2.-
4.lpp., pozīcijas 1-3), nav produkti kas atbilst NPKS; 
3. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 4. iepirkuma priekšmeta daļā, Putna gaļas piegāde SIA “Rēzeknes 
gaļas kombināts”, Vienotais reģistrācijas nr.424030123971, par kopējo līgumcenu (EUR bez  PVN) 
1745,95; 
4. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 5.iepirkuma priekšmeta daļā, Piena, siera un piena produktu 
piegāde, A/S “Tukuma piens” Vienotais reģistrācijas nr.40003294211, par kopējo līgumcenu EUR 6318,60 
bez  PVN; 
5. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 6. iepirkuma priekšmeta daļā, Olu piegāde, SIA “ADS Baltic”, 
Vienotais reģistrācijas nr.42103018723, par kopējo līgumcenu EUR 880,00 bez  PVN; 
6. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 7.daļā iepirkuma priekšmeta daļā, Dārzeņu un sakņu piegāde SIA 
“ADS Baltic”, Vienotais reģistrācijas nr.42103018723, par kopējo līgumcenu EUR 1459,45 bez  PVN; 
7. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 8. iepirkuma priekšmeta daļā, Augļu un dārzeņu piegāde, SIA 
“ADS Baltic”, Vienotais reģistrācijas nr.42103018723, par kopējo līgumcenu par kopējo līgumcenu EUR 
3281,20 bez  PVN; 
8. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 9. iepirkuma priekšmeta daļā, Bakalejas un citu produktu 
piegāde, SIA „Futurus Food” Vienotais reģistrācijas nr.40003348586, par kopējo līgumcenu par kopējo 
līgumcenu EUR 4286,34 PVN; 
9. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 11.iepirkuma priekšmeta daļā, Konservētu produktu piegāde, 
SIA „Futurus Food” Vienotais reģistrācijas nr.40003348586, par kopējo līgumcenu EUR 212,80 PVN; 
10. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības 12.iepirkuma priekšmeta daļā, Maizes un konditorejas 
izstrādājumu piegāde, A/S “’LPB”  Vienotais reģistrācijas nr.52103003541, par kopējo līgumcenu EUR  
1232,04 PVN. 
11.Pasūtītājs var uzsākt sarunas ar piegādātājiem 2. iepirkuma priekšmeta daļā, Gaļas izstrādājumu 
piegāde, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma  8². panta  kārtībai, ievērojot sešpadsmitās daļas 3.punkta 
nosacījumus. 

Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas 
datums 

29.09.2016. 

Izslēgtie pretendenti: Nav. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 29.09.2016. 
 

 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      /paraksts/                   I.Reine 
 
Ziņojumu sagatavoja                                 /paraksts/                  B.Millere 
 


