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VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

Iepirkumu komisijas 

 

ZIŅOJUMS 

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā (2.pielikums )  

Ēdināšanas pakalpojumi Viesītes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 

  

               
Viesītes novada Viesītē                                        2017. gada 7. jūnijā 

 

1. Iepirkuma komisija: 

 

komisijas priekšsēdētājs Alfons Žuks 

  

komisijas loceklis 

 

Juris Līcis  

komisijas loceklis Aina Pečauska 

komisijas loceklis Andris Baldunčiks  

komisijas loceklis Ināra Erte 

 

komisijas sekretāre  Silvija Eglīte 

 

 

2. Komisijas izveidošanas pamatojums: 20.06.2013. Viesītes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 5 

   

 

3. Pasūtītājs: Viesītes novada pašvaldība, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 

      

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNP 2017/10 

 

5. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts:  

Iepirkuma līguma priekšmets ir ēdināšanas pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs – PII 

„Zīlīte” un Viesītes vidusskolā, ēdienu gatavojot uz vietas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ( nolikuma 

2.pielikums).  

Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu.  

Līguma izpildes (pakalpojuma sniegšanas) laiks 01.09.2017.-31.08.2020. 

 

6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā: 

23.05.2017. 

 

7. Prasības pretendentiem: 

1.1.  Pretendents ir reģistrēts 

atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums). 

Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija (tikai ārvalstniekam). Latvijā 

reģistrētiem uzņēmumiem informāciju pārbauda Uzņēmumu 

reģistra mājas lapā. 

1.2.  Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta 

(pārstāvības) tiesības. 

Dokuments, tā apliecināta kopija vai uzņēmumu reģistra 

izziņa, kura izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas, par pretendenta likumiskā 

pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt 
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piedāvājumu vai atsevišķus tā dokumentus un parakstīt 

iepirkuma līgumu. 

1.3.  Pretendents ir tiesīgs sniegt 

iepirkuma priekšmetā 

iekļautos pakalpojumus. 

Pretendenta pārtikas 

uzņēmums ir reģistrēts 

Pārtikas un veterinārajā 

dienestā (turpmāk – PVD). 

 Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst 

tieši no PVD datubāzes https://registri.pvd.gov.lv/ur. 

Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par 

attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

1.4.  Ja piedāvājumu iesniedz 

fizisko un/vai juridisko 

personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, piedāvājumā ir 

norādīta persona, kura pārstāv 

personu apvienību iepirkumā, 

kā arī katras personas 

atbildības apjoms. 
 

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz piegādātāju 

apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas 

iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura 

pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī norāda 

katras personas atbildības (veicamo darbu kontekstā) 

apjomu. 

Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas 

piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums 

Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens 

tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts 

oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var 

aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu.  

1.5.  Ja pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus, jānorāda 

apakšuzņēmēji, kuru 

sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir 10% vai lielāka. 

Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, ja pretendents balstās 

uz apakšuzņēmēja iespējām – ir jāiesniedz apakšuzņēmēja 

apliecinājums par apņemšanos izpildīt līguma daļu 

iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, kā arī 

apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts - 4. un 5. 

pielikums  

1.6.  Pretendentam ir pieredze 

vismaz viena skolas 

ēdināšanas līguma, kura 

vērtība nav mazāka EUR 

50000,  izpildē iepriekšējos 

trīs gados.  

Pretendenta izpildīto līgumu saraksts. Viena pozitīva 

atsauksme. 6. pielikums. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām spējām 

1.7.  Pretendents var nodrošināt 

divus pavārus (pa vienam 

katrā ēdināšanas vietā), 

kuriem ir pieredze ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanā 

vismaz viens gads līdzīgas 

nozīmes (izglītības, sociālās 

aprūpes, medicīnas utml.) 

iestādē iepriekšējo trīs gadu 

laikā.  

1) Pavāru, kas tiks piesaistīti līguma pakalpojumu izpildes 

nodrošināšanai  CV, obligāti iekļaujot pieredzes aprakstu 

trīs iepriekšējos gados, norādot ēdināšanas pakalpojumu 

saņēmēju un tā kontaktinformāciju.  7. pielikums. 

1.8.  Tehniskais piedāvājums 1. Darba organizācijas apraksts brīvā formā, kā tiks 

nodrošināta tehniskajā specifikācijā noteikto prasību 

izpilde pakalpojumu izpildes vietās: 

a. Organizatoriskās struktūras shēma un savstarpējo 

saistību apraksts; 

b. Informācija par personu, kura atbildīga par konkrētā 

pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, darbinieku skaitu 

un darbinieku pienākumiem; 

https://registri.pvd.gov.lv/ur
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2. Ēdināšanā izmantoto produktu kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumu apraksts; 

3. Tehniskā aprīkojuma un inventāra, kas nepieciešams 

papildus Pasūtītāja rīcībā esošajam aprīkojumam, saraksts 

(3. pielikums). 

4. Ēdienkartes piedāvājums (3.a pielikums) 10 (desmit) 

dienām. 

5. Informācija par izmantojamo produktu izcelsmi, uzrādot 

atsevišķi katru produktu veidu, apjomus un piegādātājus, 

produktu audzēšanas  vai ražošanas vietu no kurienes tie 

tiks atvesti. Ja produkts tiek audzēts un ražots ne tālāk kā 

50 km no ēdināšanas vietas, jānorāda attālums km no 

produktu audzēšanas, ražošanas vietas līdz ēdināšanas 

vietai. Lai to apliecinātu pretendents iesniedz noslēgto 

līgumu vai nodomu protokolu apliecinātas kopijas. 8. 

pielikums. 
Finanšu piedāvājums 

1.9.  Finanšu piedāvājumā jāiekļauj 

visus ēdiena pagatavošanas 

izdevumus, kā arī ēdināšanas 

nodrošināšanas izdevumus, 

kuri veido cenu. Līgumcenai 

viena bērna ēdināšanai vienā 

dienā jābūt nemainīgai 

neatkarīgi no tā, cik 

konkrētajā dienā bērnu ir 

jāēdina.  

9. Pielikums  

1.10.  Līgumcenu vienam gadam 

aprēķina šādi: vienas dienas 

cena bez PVN vienam 

izglītojamam attiecīgajā 

vecuma (klašu) grupā reizināta 

ar kopējo izglītojamo skaitu 

attiecīgajā vecuma (klašu)  

grupā, reizināta ar ēdināšanas 

dienu skaitu vienā mācību 

gadā), vecuma (klašu)   grupās 

aprēķinātās summas 

saskaitāmas kopā. 

Kopējo līgumcenu trīs gadiem 

aprēķina, līgumcenu vienam 

gadam reizinot ar 3 (trīs – 

līguma darbības termiņš 

gados). 

 

1.11. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās 

institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, 

bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja 

tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav 

norādījis īsāku tā derīguma termiņu (PIL 41.panta trešā daļa). 

1.12. Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie uzskaitīti šajā 

punktā. 

1.13. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pielikumos pievienotajām formām Gadījumos, ja 

piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, tiek vērtēts, vai tajos sniegta visa 

pievienotajās formās prasītā informācija un tās atbilstība iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. 
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1.14. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu, ja  

 ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām un 

neatbilstība ir būtiska. 

 ja pretendents nav iesniedzis Nolikumā noteiktos dokumentus vai informāciju, vai arī sniedzis 

nepatiesu informāciju; 

 ja pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām. 

1.15. Vērtēšanas gaitā komisija var pieprasīt papildus iesniegt tehnoloģiskās kartes, ja komisijai rodas 

šaubas par cenas pamatotību vai ēdiena atbilstību normatīvajiem aktiem. 

1.16. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām, komisija izvēlēsies 

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu, kurš vērtēšanas rezultātā iegūs augstāko 

punktu skaitu. 
 

Nr. pēc 

kārtas 

Kritērijs Maksimālais punktu 

skaits 

1.  Ēdiena dažādība, piešķirot punktus šādā apmērā: 

20 (divdesmit) punkti – ja 10 (desmit) dienu ēdienkartē visām 

vecuma grupām piedāvā 10 (desmit) dažāda veida brokastis, 

pusdienas un launagu. 

Katra ēdiena atkārtošanās ēdienkartē samazina piešķiramo punktu 

skaitu par 1 (vienu). Ēdienkarte katrai vecuma grupai tiek vērtēta 

atsevišķi. 

20 

2.  Cena 1 (vienām) kompleksajām pusdienām 1.5-2 gadus veciem 

bērniem. 

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 5, kur: 
 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 

5 

3.  Cena 1 (vienām) kompleksajām pusdienām 3-6 gadus veciem 

bērniem. 

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 10, kur: 
 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 

10 

4.  Cena 1 (vienām) kompleksajām pusdienām 1.-4. klašu skolēniem 

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 15, kur: 
 

15 
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P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 

5.  Cena 1 (vienām) kompleksajām pusdienām 5.-9. klašu skolēniem 

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 20, kur: 
 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 

20 

6.  Cena 1 (vienam) launagam 1.5-2 gadus veci bērni 

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 2, kur: 
 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 

2 

7.  Cena 1 (vienam) launagam 3-6 gadus veci bērni 

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 3, kur: 
 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 

3 

8.  Cenu 1 (vienām) brokastīm 1.5-2 gadus veci bērni 

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 2, kur: 
 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 

2 

9.  Cena 1 (vienām) brokastīm 3-6 gadus veci bērni 

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 3, kur: 

3 
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P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 

10.  Produktu piegāde videi draudzīgā veidā:  

Ja šādas produktu grupas: 

1. maize,  

2. konditorejas izstrādājumi, 

3. gaļa,  

4. gaļas izstrādājumi 

5. piens,  

6. sezonas dārzeņi (gurķi, tomāti, zaļumi u.tml.), 

7. pārējie dārzeņi, 

8. kartupeļi, 

9. sezonas augļi, 

10. augļu, izņemot eksotisko, sulas 

tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz ēdināšanas vietai. 

20 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja visas minētās produktu 

grupas pilnā apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz 

ēdināšanas vietai; 

15 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja 7 -9 produktu grupas pilnā 

apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz ēdināšanas 

vietai; 

10 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja 6-8 produktu grupas pilnā 

apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz ēdināšanas 

vietai; 

5 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja 3-5 produktu grupas pilnā 

apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz ēdināšanas 

vietai; 

0 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja ne vairāk kā 2 produktu 

grupas pilnā apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz 

ēdināšanas vietai. 

Attālums tiek noteikts, izmatojot vietni https://www.google.lv/maps/   

20 

Kopā: 100 
 

9. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 

01.06.2017. plkst 16:45 

 

10. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks: 

2017.gada 1. jūnijā plkst.16:45 Viesītes novada domes telpās Brīvības ielā 10, Viesītē 

 

11. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, to piedāvātās cenas 

N.p.k Pretendents (juridiskai personai - 

nosaukums, fiziskai personai - vārds, 

uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Piedāvātā kopējā cena EUR 

bez PVN 

1.  IK „Arrival”, ”, reģ. Nr. 45402012876 01.06.2017. plkst. 13:24 234697,47 

2.  IK „Alens S”, reģ. Nr. 45402015976 01.06.2017. plkst. 16:37 205233,84 

Vērtējumu kopsavilkums (komisijas locekļu vidējais vērtējums) 

  

IK 

„Arrival” 

https://www.google.lv/maps/
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1 
ēdiena dažādība -

max punktu skaits 20 

Ēdiena dažādība, piešķirot punktus šādā apmērā: 20 

(divdesmit) punkti – ja 10 (desmit) dienu ēdienkartē visām 

vecuma grupām piedāvā 10 (desmit) dažāda veida brokastis, 

pusdienas un launagu. 

18.5 

Katra ēdiena atkārtošanās ēdienkartē samazina piešķiramo 

punktu skaitu par 1 (vienu). Ēdienkarte katrai vecuma grupai 

tiek vērtēta atsevišķi. 

2 

Cena 1 (vienām) 

kompleksajām 

pusdienām 1.5-2 

gadus veciem 

bērniem-max punktu 

skaits 5 

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 5, kur: 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 

(diviem) cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 5 

3 

Cena 1 (vienām) 

kompleksajām 

pusdienām 3-6 gadus 

veciem bērniem- 

max punktu skaits 10 

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 10, kur: 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 

(diviem) cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 10 

4 

Cena 1 (vienām) 

kompleksajām 

pusdienām 1.-4. 

klašu skolēniem -

max punktu skaits 15 

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 15, 

kur: 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 

(diviem) cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 15 

5 

Cena 1 (vienām) 

kompleksajām 

pusdienām 5.-9. 

klašu skolēniem -

max punktu skaits 20 

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 20, kur: 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 

(diviem) cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 20 
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6 

Cena 1 (vienam) 

launagam 1.5-2 

gadus veci bērni- 

max. punktu skaits 2 

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 2, kur: 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 

(diviem) cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 2 

7 

Cena 1 (vienam) 

launagam 3-6 gadus 

veci bērni - max 

punktu skaits 3 

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 3, 

kur:P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 

(diviem) cipariem aiz komata,Czem – zemākā piedāvātā 

cena,Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 3 

8 

Cena 1 (vienām) 

brokastīm 1.5-2 

gadus veci bērni-max 

punktu skaits 2  

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 2, kur: 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 

(diviem) cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 2 

9 

Cena 1 (vienām) 

brokastīm 3-6 gadus 

veci bērni -max 

punktu skaits 3 

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 3, kur: 

P – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 

(diviem) cipariem aiz komata, 

Czem – zemākā piedāvātā cena, 

Cver – vērtējamā piedāvātā cena. 3 

10 

Produktu piegāde videi 

draudzīgā veidā / max 

punktu skaits 20 punkti 

tiek piešķirti 

pretendentam, ja šādas 

produktu grupas: 

1. maize,  

2. konditorejas 

izstrādājumi, 

3. gaļa,  

4. gaļas izstrādājumi 

5. piens,  

6. sezonas dārzeņi 

(gurķi, tomāti, zaļumi 

u.tml.), 

7. pārējie dārzeņi, 

20 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja visas minētās 

produktu grupas pilnā apjomā tiek ražotas un piegādātas ne 

tālāk kā 50 km līdz ēdināšanas vietai; 

7.5 
 

15 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja 7 -9 produktu grupas 

pilnā apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz 

ēdināšanas vietai; 

10 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja 6-8 produktu grupas 

pilnā apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz 

ēdināšanas vietai; 

5 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja 3-5 produktu grupas 

pilnā apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 km līdz 

ēdināšanas vietai; 
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8. kartupeļi, 

9. sezonas augļi, 

10. augļu, izņemot 

eksotisko, sulas 

tiek ražotas un 

piegādātas ne tālāk kā 

50 km līdz ēdināšanas 

vietai. 

0 punkti tiek piešķirti pretendentam, ja ne vairāk kā 2 produktu 

grupas pilnā apjomā tiek ražotas un piegādātas ne tālāk kā 50 

km līdz ēdināšanas vietai. 

Punkti kopā 86 

IK „Alens S” piedāvājums netiek vērtēts, jo piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām (skat 14. punktu). 

12. Pretendents, ar kuriem nolemts slēgt līgumu: 

IK „Arrival”, reģ. Nr. 45402012876, līgumcena EUR 181523,67 bez PVN; 

13. Lēmuma pieņemšanas datums 06.06.2017. 

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

dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: 

Noraidītie pretendents  

 „IK Alens S” - piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām - nav iesniegti  šādi dokumenti: 

1. Izpildīto līgumu saraksts, viena pozitīva atsauksme (nolikuma 12.6. punkts), 

2. Divu pavāru CV (nolikuma 12.7. punkts), 

3. Darba organizācijas apraksts pakalpojumu izpildes vietās (nolikuma 12.8. punkts), 

4. Tehniskā aprīkojuma un inventāra, kas nepieciešams papildus pasūtītāja rīcībā 

esošajam aprīkojumam, saraksts (nolikuma 12.8. punkts), 

5. Ēdienkartes piedāvājums 10 dienām bērniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem (brokastis, 

pusdienas, launags), (nolikuma 12.8. punkts), 

6. Ēdienkartes piedāvājums 10 dienām bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem (brokastis, 

pusdienas, launags), (nolikuma 12.8. punkts), 

7. Iesniegtajās ēdienkartēs nav norādītas cenas, kā tas prasīts 3.a pielikuma veidnē, 

8. Tabulā „Informācija par izmantojamo produktu izcelsmi” nav norādīts 

nepieciešamais produktu apjoms, nav pievienotas līgumu kopijas vai nodomu 

protokoli (nolikuma 12.8. punkts). 

 

15. Saistītie protokoli: 

17.05.2017. Nolikuma apstiprināšana 

01.06.2017. Piedāvājumu atvēršana 

06.06.2017. Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs    Alfons Žuks 

 

 

Sekretāre 

 

 

 

  

 

Silvija Eglīte 
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