Informatīvs paziĦojums
par Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā veiktā iepirkuma
„Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai Trapenes pamatskolā,
piemērojot zaĜā iepirkuma kritērijus”

rezultātiem.
1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: „Pārtikas iepirkums izglītojamo ēdināšanai
Trapenes pamatskolā, piemērojot zaĜā iepirkuma kritērijus” (identifikācijas Nr. Apes ND 2015/19)
2. Pasūtītājs: Trapenes pamatskola
3. Izsludināts IUB mājas lapā 16.11.2015;
4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
2015. gada 30.novembris, plkst. 14:00 Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Ape,

N.p.k.

5. Iesniegtie piedāvājumi:
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Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums, fiziskai
personai - vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

SIA “Forevers”, reă. Nr. 40003307535
adrese: Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057
telefons: 67844565; fakss: 67844564
e-pasts: info@forevers.lv; www.forevers.lv
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25.11.2015

Piedāvājuma cena
euro bez PVN

4. daĜa- 1127,35
5. daĜa- 177,20

8. daĜa- 876,44
27.11.2015

SIA „Kabuleti Fruit“, reă. Nr. 40003959814
adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073
telefons: 67247685; fakss: 67247285
e-pasts: info@kabuleti.lv; www.augli.lv
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10.44

SIA „Futurus Food”, reă. Nr. 40003348589
adrese: Vienības gatve 26a, Rīga, LV-1004
telefons: 676222244; fakss: 67624638
e-pasts: info@futurusfood.lv; www.futurusfood.lv
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Laiks

27.11.2015

11.15
2. daĜa- 92,50
6. daĜa- 211,13
11.16 7. daĜa- 541,05
8. daĜa- 1210,55

SIA „Alta S“, reă. Nr. 43203003460

3. daĜa- 440,00

adrese: Pils iela 29, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301
telefons: 64381605; fakss: 64307177
e-pasts: globus49@inbox.lv

30.11.2015

10.14

6. Komisija konstatēja, ka par iepirkuma 1. daĜu „Piens un piena produkti” nav iesniegti piedāvājumi.
7. Komisija noskaidroja, ka kopējā paredzamā summa par 1. daĜu nepārsniedz kopsummu bez PVN 4000
euro (četri tūkstoši euro), bet pārsniedz 20% no kopējās paredzamās iepirkuma summas.
8. Komisija pārbauda Pretendentus, kuri iesnieguši savus piedāvājumus, vai uz kādu no tiem neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daĜā minētie izslēgšanas nosacījumi dienā, kad paziĦojums par
līgumu publicēts IUB (16.11.2015.) un konstatēja, ka nav tādu gadījumu, kuru dēĜ kāds no
Pretendentiem būtu izslēdzams no iepirkuma.
9. Komisija vērtēja iesniegto piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām:
9.1. Visi piedāvājumi noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.
9.2. Komisija pārbaudīja Pretendentu sniegto informāciju -Pretendenta reăistrāciju PVD pakĜauto
uzĦēmumu reăistrā http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/ un konstatē, ka visa sniegtā informācija ir
patiesa.
9.3. Komisija pārbauda Pretendentu sniegto informāciju par sadarbības partneriem (primārās ražošanas
uzĦēmumiem) , kuri piedāvā pārtikas kvalitātes shēmām atbilstošus produktus, sekojošos reăistros:
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http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/atzto_un_reistrto_uzmumu_sarak/kontroles_institcijas
_reistrti/ un http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/lauksaimniecibas-produktuintegretas-audzesanas-registrs.aspx
Komisija konstatē, ka Pretendentu iesniegtā informācija ir patiesa.
9.4. Komisija pārbaudīja Pretendentu piedāvājumus, kuros norādīts, ka piedāvātā produkcija atbilst
12.08.2014.MK noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,
darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” un konstatēja, ka iesniegtā informācija ir patiesa
10. Komisijas locekĜi katrs atsevišėi pārbaudīja piedāvājumu cenas, pārbaudīja matemātiskās kĜūdas un
konstatēja, ka matemātisko kĜūdu piedāvājumos nav.

SIA „Futurus Food“
SIA „Alta S“
SIA „Forevers“

-

-

SIA „Kabuleti Fruit“

-

92.50

440.00
- 1127.35
-

-

8. daĜa

7. daĜa

6. daĜa

5. daĜa

4. daĜa

Pretendenta
nosaukums

3. daĜa

1. daĜa

2. daĜa

11. Piedāvājumu vērtējamās cenas

177.20

-

-

876.44
-

-

211.13

541.05

1210.55

12. Pretendenta izvēles kritērijs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar vislielāko iegūto punktu skaitu,
kas izvērtēts pēc sekojošiem kritērijiem:
Nr. p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu
skaits

1.
2.

Piedāvātā cena (bez PVN)
Piedāvāto pārtikas produktu kvalitātes
līmenis
Videi draudzīga produktu piegāde
Maksimālais punktu skaits

45
30

3.

25
100

1.kritērijs - Piedāvātā cena bez PVN
Maksimālais punktu skaits (45) tiek piešėirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem
punkti tiek aprēėināti saskaĦā ar formulu: P= A : B x C
(kur P ir kritērija punkti; A- lētākā piedāvājuma cena; B- vērtējamā piedāvājuma cena; C- kritērija īpatsvars)
2. kritērijs - Piedāvāto pārtikas produktu kvalitātes līmenis
Piedāvājumam tiek piešėirti punkti, ja piedāvājumā ir ietverti produkti ar paaugstinātu kvalitāti.
P= A x 2 (kur P- kritērija punkti; A- pārtikas kvalitātes shēmā iekĜauto produktu skaits)
3. kritērijs- Videi draudzīga produktu piegāde
(25 punkti - piegāde līdz 50 km rādiusā;10 punkti - piegāde 51 - 100 km rādiusā; 0 punkti - virs 100 km
rādiusā)
(Attālums tiks noteikts, pamatojoties uz http://www.balticmaps.lv)

12.1. Iepirkuma 8. daĜā „„Bakaleja, garšvielas, konservētā produkcija” iesniegti divi piedāvājumi:
Pretendents

1. kritērijs

2. kritērijs

SIA „Futurus Food“

876.44:876.44x45=45.00

7x2=14

SIA „Kabuleti Fruit“

876.44:1210.55x45=32.58

8x2=16

3.kritērijs
25
(44 km rādiuss)*
0
(165.8 km rādiuss)**

Punkti kopā
84.00
48.58

* uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Rīgas iela 68, Gulbene.
** uzĦēmuma noliktava (preču komplektēšanas centrs) atrodas Lubānas iela 82, Rīga.
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13. Izvērtējot Pretendentu piedāvājumus pēc to piedāvātajām cenām, līgumu tiesības būtu piešėiramas
sekojoši:
SIA „Futurus Food“
SIA „Alta S“
SIA „Forevers“
SIA „Kabuleti Fruit“

Par iepirkuma 8. daĜu
Par iepirkuma 3. daĜu
Par iepirkuma 4. daĜu un 5. daĜu
Par iepirkuma 2. daĜu, 6. daĜu un 7. daĜu

14. Komisija pārbauda Pretendentus, kuriem būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, vai uz kādu no
tiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daĜā minētie izslēgšanas nosacījumi dienā, kad
tiek pieĦemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešėiršanu (03.12.2015.) un konstatēja, ka SIA
„Alta S” un SIA „Kabuleti Fruit” ir nodokĜu parādi, kas pārsniedz 150.00 euro.
15. SaskaĦā ar PIL 82. panta 8. punkta 2. daĜā noteikto, komisija nosūta Pretendentiem vēstuli par parādu
esamību un lūdz iesniegt dokumentus, kas apliecina vai noraida konstatēto parādu.
16. Komisija saĦem VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdrukātas IzziĦas par parādu neesamību uz
03.12.2015. SIA „Alta S” un SIA „Kabuleti Fruit”.
17. Neviens no piedāvājumiem netiek uzskatīts par nepamatoti lētu.
18. Komisija nolemj:
18.1. Ieteikt pasūtītājam slēgt līgumus sekojoši:
18.1.1.

Par iepirkuma 2. daĜu – „Olas” ar SIA „Kabuleti Fruit“, reă. Nr. 40003959814;adrese:
Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073; telefons: 67247685; fakss: 67247285;e-pasts:
juris@kabuleti.lv
par summu EUR bez PVN 92.50 (deviĦdesmit divi euro un 50 centi)

18.1.2.

Par iepirkuma 3. daĜu – „Maize” ar SIA „Alta S“, reă. Nr. 43203003460;
adrese: Pils iela 29, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301; telefons: 64381605;
fakss: 64307177; e-pasts: globus49@inbox.lv
par summu EUR bez PVN 440.00 (četri simti četrdesmit euro)

18.1.3.

Par iepirkuma 4. daĜu – „Svaigi atdzesēta cūkgaĜa un cūkgaĜas, liellopu gaĜas
subproduktie” ar SIA “Forevers”, reă. Nr. 40003307535,adrese: Granīta iela 9a, Rīga,
LV-1057; telefons: 67844565; fakss: 67844564; e-pasts: info@forevers.lv
par summu EUR bez PVN 1127.35 (viens tūkstotis viens simts divdesmit septiĦi euro un 35 centi)

18.1.4.

Par iepirkuma 5. daĜu – „GaĜas izstrādājumi un desas” ar SIA “Forevers”, reă. Nr.
40003307535,adrese: Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057; telefons: 67844565; fakss:
67844564; e-pasts: info@forevers.lv
par summu EUR bez PVN 177.20 (viens simts septiĦdesmit septiĦi euro un 20 centi)

18.1.5.

Par iepirkuma 6. daĜu – „DārzeĦi un garšaugi” ar SIA „Kabuleti Fruit“,
reă. Nr. 40003959814; adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073; telefons: 67247685;
fakss: 67247285; e-pasts: juris@kabuleti.lv
par summu EUR bez PVN 211.13 (divi simti vienpadsmit euro un 13 centi)

18.1.6.

Par iepirkuma 7. daĜu-„Saldētie pārtikas produkti” ar SIA „Kabuleti Fruit“,
reă. Nr. 40003959814; adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073; telefons: 67247685;
fakss: 67247285; e-pasts: juris@kabuleti.lv
par summu EUR bez PVN 541.05 ( pieci simti četrdesmit viens euro un 5centi)
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18.1.7.

Par iepirkuma 8. daĜu- „Bakaleja,garšvielas,konservētā produkcija” ar SIA „Futurus
Food”, reă. Nr. 40003348589, adrese: Vienības gatve 26a, Rīga, LV-1004, telefons:
676222244; fakss: 67624638; e-pasts: info@futurusfood.lv
par summu EUR bez PVN 876.44 (astoĦi simti septiĦdesmit seši euro un 44 centit euro)

18.2. Par iepirkuma 1. daĜu „Piens un piena produkti” veikt iepirkumu saskaĦā ar PIL 82. panta 16.
punkta 4. daĜā noteikto kārtību.
19. Komisijas sēdes: 2015. gada 30.novembris (piedāvājumu atvēršana)
2015. gada 3.decembris (vērtēšana, līgumu slēgšanas tiesību piešėiršana)
20. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieĦemšanas datums: 03.11.2015.
21. Iepirkumu komisijas sastāvs: Inese Muceniece; Jānis Liberts; Jurijs Ronimoiss; Dominiks Grizāns;
Gundars Pihlis; Arvis Markus.
22. Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums:
Apes novada domes 22.08.2013. lēmums Nr. 268, prot. nr. 15, 5p.
26.02.2015. lēmums Nr. 41, prot. nr. 2,18 p.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Inese Muceniece
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