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Līgatnes pagastā
ATKLĀTA KONKURSA
“Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm”
ID Nr. LND/2019/04

29.03.2019.
ZIŅOJUMS

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Līgatnes novada dome, Reģ Nr. 90000057333.
Adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: LND/2019/04
Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss, ievērojot Zaļā publiskā iepirkuma kritērijus.
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas piegāde Līgatnes novada izglītības iestāžu vajadzībām saskaņā
ar tehnisko specifikāciju. Iepirkums sastāv no 9 (deviņām) daļām:










1. iepirkuma daļa – Gaļas produktu piegāde (CPV – 15130000-8);
2. iepirkuma daļa – Desu un kūpinātu gaļas produktu piegāde (CPV – 15131100-6);
3. iepirkuma daļa – Piena un piena produktu piegāde (CPV – 15500000-3);
4. iepirkuma daļa – Sieru piegāde (CPV – 15541000-2);
5. iepirkuma daļa – Latvijā audzētu augļu, dārzeņu un sezonas ogu piegāde (CPV – 1530000-1);
6. iepirkuma daļa – Augļu un dārzeņu piegāde (CPV - 1530000-1);
7. iepirkuma daļa – Maizes un mīklas izstrādājumu piegāde (CPV – 15810000-9);
8. iepirkuma daļa – Bakalejas un citu saistīto produktu piegāde (CPV – 15800000-6);
9. iepirkuma daļa – Saldēto produktu piegāde (CPV – 15896000-5);

Piedāvājumu var iesniegt par katru daļu atsevišķi, vairākām daļām vai par visām daļām. Daļai jābūt
piedāvātai pilnībā, tas ir, pretendentiem ir jāpiedāvā visas pozīcijas attiecīgajā daļā.
Iepirkuma līguma izpildes vieta:
 Līgatnes novada vidusskola, Strautu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads;
 Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde, Gaujas iela 7, Līgatne, Līgatnes novads;
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2020. gada 31. martam.
2. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 05.03.2019.
2.1. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem: _____________.
3. Iepirkuma komisija izveidota pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2013. gada 27. jūnija
lēmumu "Par Līgatnes novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu", Līgatnes novada

domes 2014. gada 24. aprīļa lēmumu "Par grozījumu Līgatnes novada domes 2013. gada 24. jūnija
lēmumā "Par Līgatnes novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu"" un Līgatnes
novada domes 2014. gada 26. jūnija lēmumu "Par grozījumu Līgatnes novada domes 2013. gada 24.
jūnija lēmumā "Par Līgatnes novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu"".
Pastāvīgās iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs:
Pastāvīgās iepirkumu komisijas
locekļi:

Līgatnes novada domes izpilddirektors

Egils Kurpnieks

Līgatnes novada domes Plānošanas, nekustamā
īpašuma un būvniecības nodaļas vecākais speciālists mežkopis

Ēriks Liepiņš

Līgatnes novada domes Kancelejas vadītāja, juriste

Ilze Goba

4. Pretendentiem noteiktās prasības:
Kvalifikācijas un tehniskās prasības ir norādītas atklāta konkursa nolikuma III daļā „Prasības
pretendentiem“.
5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek saskaņā ar
noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā Tehniskai specifikācijai atbilstošā piedāvājuma noteikšanas
kritērijiem. Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek katrā Iepirkuma daļā atsevišķi.
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 22.marta plkst. 10.00.
7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks:
Līgatnes pagasta pārvalde Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.
2019. gada 22. martā plkst. 10.00.
8. Saņemti piedāvājumi, to piedāvātās cenas:
Nr.

Piedāvājuma cena
konkrētajā daļā EUR bez PVN

Pretendents

(juridiskai personai
p. k.
– nosaukums,
fiziskai personai –
vārds, uzvārds)
1. SIA Bajards

1.daļa

2.daļa

12782.00

5684.50

2.

SIA Beātus

3.

SIA Futurs Food

4.

SIA Kabuleti Fruit

13499.50

6333.40

5.

SIA Kurzemes
gaļsaimnieks

11395.00

5633.10

6.

SIA Laki Fruit

7.

SIA Lietas MD

8.

SIA Līgatnes Ābele

9.

SIA Rankas piens

10.
11.

SIA Rēzeknes gaļas
kombināts
SIA SALAS ZIVIS

12. SIA Sanitex

3.daļa

4.daļa

8.daļa

9.daļa

15119.00
14604.00

2678.00

6866.00

5151.59

2938.00

7901.20

4953.10

7356.20

5457.50

7309.50

3247.50

13721.49

6229.80

5204.80
16732.50
11630.50

2770.50

6508.40
7572.40

14501.00

7183.80

12873.68

3115.00

14. AS Tukuma Piens

14881.50

3154.50

13114.50

2890.00

15.

7.daļa

16349.50

13095.50

SIA Valks

6.daļa

5881.28

PKS Straupe

13.

5.daļa

12600.00

6358.00

2

5491.64

34171.83

6582.20

5939.00

9. Lēmuma pieņemšanas datums par atklāta konkursa rezultātiem: 2019. gada 29. martā.
10. Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus, līgumcena nosaukums, kā arī
piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei, ja par piedāvājumu
izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
 1. daļā - Gaļas produktu piegāde – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” par piedāvājuma summu
EUR 11630,50 (vienpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un piecdesmit centi) bez PVN;
 2. daļā - Desu un kūpinātu gaļas produktu piegāde – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” par
piedāvājuma summu EUR 6508,40 (seši tūkstoši pieci simti astoņi euro un četrdesmit centi) bez
PVN;
 3. daļā - Piena un piena produktu piegāde – PKS “STRAUPE” par piedāvājuma summu EUR
13095,50 (trīspadsmit tūkstoši deviņdesmit pieci euro un piecdesmit centi) bez PVN;
 4. daļā – Sieru piegāde – SIA “Kabuleti Fruit” par piedāvājuma summu EUR 2678,00 (divi
tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi euro un nulle centi) bez PVN;
 5. daļā - Latvijā audzētu augļu, dārzeņu un sezonas ogu piegāde – SIA “Līgatnes Ābele” par
piedāvājuma summu EUR 5204,80 (pieci tūkstoši divi simti četri euro un astoņdesmit centi) bez
PVN;
 6. daļā - Augļu un dārzeņu piegāde – SIA “KABULETI FRUIT” par piedāvājuma summu EUR
5151,59 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un piecdesmit deviņi centi) bez PVN;
 7.daļa – Maizes un mīklas izstrādājumu piegāde – SIA “BEĀTUS” par piedāvājuma summu
EUR 5881,28 (pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro un divdesmit astoņi centi) bez
PVN;
 8. daļā - Bakalejas un citu saistīto produktu piegāde – SIA “Sanitex” par piedāvājuma summu
EUR 16945,83 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro un astoņdesmit trīs centi)
bez PVN. Piedāvājumā tika konstatēta acīmredzama drukas kļūda, un atsaucoties uz SIA
“Sanitex” iesniegumu – kļūda tika izlabota;
 9. daļa - Saldēto produktu piegāde – SIA “VALKS” par piedāvājuma summu EUR 5939,00
(pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN.
Lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu konkrētajā iepirkuma daļā, Iepirkuma komisija
vērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus pēc Nolikumā noteiktās punktu sistēmas:
Nr.
p.k.
1.

2.

Kritērijs

Maksimālais
punktu skaits

Piedāvātā līgumcena par plānoto apjomu (EUR bez PVN) attiecīgajai iepirkuma
priekšmeta daļai pēc formulas:
Maksimālais punktu skaits – 50 punkti. Punkti tiek aprēķināti saskaņā ar
formulu: K1 =50 x Cmin / C, kur:
K1 – kritērija novērtējuma rezultāts;
50 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;
Cmin - zemākā no pretendentu piedāvātajām līgumcenām EUR (bez PVN)
attiecīgajā iepirkuma daļā;
C – vērtējamā pretendenta piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) attiecīgajai
iepirkuma daļai.
Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni īpatsvars
(Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai tās produktu kvalitātes rādītāju
prasībām (NPKS), bioloģiskās lauksaimniecības prasībām (BL) un
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām (LPIAP) sertificētie
produkti).
Visvairāk punktus iegūst piedāvājums, kurā iekļauto produktu, kas ir sertificēti
NPKS vai/un BL, vai/un LPIAP, īpatsvars ir vislielākais, saskaņā ar Ministru
kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumiem Nr.663 „Prasības pārtikas
kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”.
Punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: K2=40 x C / C max, kur:
K2 – kritērija novērtējuma rezultāts;
3

50

40

3.

4.

40 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;
C – vērtējamā pretendenta piedāvājumā iekļauto produktu īpatsvars, kas
sertificēti NPKS vai/un BL vai/un LPIAP prasībām, attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā;
Cmax – lielākais no pretendentu piedāvājumos iekļauto produktu īpatsvariem, kas
sertificēti NPKS vai BL, vai LPIA prasībām, attiecīgajā iepirkuma priekšmeta
daļā.
Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, vērtējot, vai produktu
iepakojums (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie terciārie iepakojumi) tiks pieņemts atpakaļ pēc produktu izlietošanas.
(Pretendents pievieno attiecīgu apliecinājumu)
1. 5 punkti: ja produktu iepakojums 100% tiek pieņemts atpakaļ pēc produktu
izlietošanas.
2. 3 punkti: ja produktu iepakojums 50% tiek pieņemts atpakaļ pēc produktu
izlietošanas.
3. 0 punkti: ja produktu iepakojums netiek pieņemts atpakaļ pēc produktu
izlietošanas.
Videi draudzīga piegāde (attālums km), (Videi draudzīgu produktu piegāde
nozīmē, ka Piegādātājs piegādes laikā nodrošina vides piesārņojuma
samazināšanu ar izplūdes gāzēm no autotransporta un nodrošina ceļa seguma
noslodzes samazinājumu).
Piedāvājumā jānorāda attālums no pretendenta preces iekraušanas vietas līdz
vienai no piegādes vietām – Gaujas iela 7, Līgatne, Līgatnes novads.
Punktu skaits tiek piešķirts atkarībā no tā, cik tālu atrodas pretendenta preces
iekraušanas vieta.
Punktu skaits:
5 punkti: ja pretendenta preces iekraušanas vieta atrodas līdz 20 km rādiusā no
piegādes vietas.
4 punkti: ja pretendenta preces iekraušanas vieta atrodas 21 - 35 km rādiusā no
piegādes vietas.
3 punkti ja pretendenta preces iekraušanas vieta atrodas līdz 36 - 50 km rādiusā
no piegādes vietas.
2 punkti: ja pretendenta preces iekraušanas vieta atrodas 51 - 100 km rādiusā no
piegādes vietas.
1 punkti ja pretendenta preces iekraušanas vieta atrodas tālāk par 100 km no
piegādes vietas.
Kopā

5

5

100

* Ja vairākiem piedāvājumiem kādā no Iepirkuma priekšmeta daļām ir vienāds kopējais punktu skaits,
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts vērtēšanas kritērijā K2:
„Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni daudzums".
Nr.

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
(punktu skaits)

Pretendents
(juridiskai personai
– nosaukums,
fiziskai personai –
vārds, uzvārds)

1.daļa

2.daļa

1.

SIA Bajards

87

92

2.

SIA Beātus

3.

SIA Futurs Food

4.

SIA Kabuleti Fruit

84

73

5.

SIA Kurzemes
gaļsaimnieks

96

92

6.

SIA Laki Fruit

7.

SIA Lietas MD

8.

SIA Līgatnes Ābele

p. k.

3.daļa

4.daļa

5.daļa

6.daļa

7.daļa

8.daļa

9.daļa

99
79

noraidīts

41

92

80

90

75

71

62

82

49

43

83
100
4

78

90

9.

SIA Rankas piens

10.

SIA Rēzeknes gaļas
kombināts

11.

SIA SALAS ZIVIS

12.

SIA Sanitex

13.

PKS Straupe

14.

AS Tukuma Piens

15.

SIA Valks

noraidīts

98

82

92*
41

81

78

noraidīts

85

51

83

87

100
noraidīts

87

82

92

88
88

92

11. Lēmuma pamatojums par noraidītajiem pretendentiem vai kandidātiem, kā arī par atklāta
konkursa dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:
Noraidīt atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm” (ID Nr.
LND/2019/04) sekojošus pretendentus:
1. SIA “Laki Fruit” piedāvājumu 3.iepirkuma daļa - saskaņā ar tehniskā piedāvājuma neatbilstību
Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, t.i., 13. pozīcijas piedāvājums neatbilst prasībām;
2. SIA “Rankas piens” piedāvājumu 3.iepirkuma daļa - saskaņā ar tehniskā piedāvājuma neatbilstību
Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, t.i., 13. pozīcijas piedāvājums neatbilst prasībām;
3. SIA “Sanitex” piedāvājumu 3.iepirkuma daļa - saskaņā ar tehniskā piedāvājuma neatbilstību
Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, t.i., 13. pozīcijas piedāvājums neatbilst prasībām;
4. SIA “Tukuma Piens” piedāvājumu 3.iepirkuma daļa - saskaņā ar tehniskā piedāvājuma
neatbilstību Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, t.i., 13. pozīcijas piedāvājums neatbilst
prasībām.
12. Pretendenta tiesības: Pretendents ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. vai
2. punktā noteiktajā termiņā, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma
procedūras pārkāpumiem.

Pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
Līgatnes novada domes izpilddirektors

/paraksts/

Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļi:
Līgatnes novada domes Plānošanas, nekustamā
īpašuma un būvniecības nodaļas
vecākais speciālists - mežkopis
Līgatnes novada domes Kancelejas vadītāja, juriste
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/paraksts/

/paraksts/

Egils Kurpnieks

Ēriks Liepiņš

Ilze Goba

