KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207680, e-pasts: info@kocenunovads.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.punkta kārtībā
par 2.pielikuma B daļas pakalpojumu

„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Kocēnu novada
izglītības iestādēs”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/22
PROTOKOLS
2015. gada 11.augustā

Nr. 2

Piedalās: Māris Permaņickis, Evija Nagle, Jānis Olmanis, Jānis Dainis, Didzis Endzeliņš.
Protokolē: Līga Sarma Berovska
Darba kārtībā: Atbilžu sagatavošana uz pretendentu jautājumiem, lēmuma pieņemšana
Iepirkumu komisija: Iepirkumu komisija darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes
26.06.2013. lēmumu Nr. 9 (17.§) „Par publisko iepirkumu komisijas izveidošanu” un Kocēnu
novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma procedūras

„Ēdināšanas

pakalpojumu sniegšana Kocēnu novada izglītības iestādēs” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis- Kocēnu novada domes izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece:
Evija Nagle- Kocēnu novada domes priekšēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis – Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre
Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste
Atbilstoši iepirkuma procedūras
„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Kocēnu novada
izglītības iestādēs” (iepirkuma identifikācijas nr.KND/2015/22) Noteikumu 1.7.3. apakšpunktu
iepirkumu komisija sagatavo un sniedz atbildes uz Pretendentu iesūtītajiem jautājumiem.
Jautājums:

1) Jūs devāt savas ēdienkartes, jautājums ir šāds vai drīkst mainīt gramus skolas
ēdienkartēm ko Jūs esat devuši?
Atbilde:
1) Jā, drīkst sniegt savus labojumus.
Jautājums:
2) Un ja bērnu dārza ēdienkartei nav norādīti grami, tad mēs paši norādām savus gramus?
Atbilde:
2) Jā, pretendents piedāvā savus aprēķinus.
Jautājums:
3) 14.lpp ir norādīts, ka tiek doti 20 punkti, ja tiek iesniegti 2( divi) varianti 20 dienām, Bet Jūs
esat tikai norādījuši 1 (vienu) variantu 20 dienām. Otro variantu mēs piedāvājam savu, bet ko
tieši Jūs vēlaties lai būtu ēdienkartē? Un ēdienkartē cenu jānorāda ar pvn vai bez pvn?
Atbilde:
3) Jā, otrs variants ir jāpiedāvā pretendenta paša sagatavots pēc pretendenta ieskatiem,
saskaņā ar tehniskajā specifikācijā dotajiem norādījumiem un prasībām. Cenas ēdienkartēs
jānorāda bez PVN.
Jautājums:
4) Iepirkuma KND/2015/22 25.lpp ir norādīti nepareizi enerģijas un uzturvielas normas.
Lūdzu izmainiet tās.
Atbilde:
4) Zemāk ir norādītas enerģijas un uzturvielu normas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.172
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.
1. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas līdz 12 stundām dienā:

Vecums
(gadi)

Vienas dienas
Enerģētiskās
vidējā enerģētiskā vērtības varietāte
vērtība nedēļā
ikdienā
(kcal)
(kcal)

Olbaltumvielas
(g)

Tauki
(g)

Ogļhidrāti
(g)

1–2

1008

921–1099

36–42

33–39

120–145

3–6

1350

1221–1487

39–48

45–55

165–200

2. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas 24 stundas dienā (diennakts bērnudārzi):

Vecums
(gadi)

1–3

Vienas dienas
Enerģētiskās
vidējā enerģētiskā vērtības varietāte
vērtība nedēļā
ikdienā
(kcal)
(kcal)
1300

1100–1500

Olbaltumvielas
(g)

Tauki
(g)

Ogļhidrāti
(g)

33–49

43–51

162–179

4–6

1800

1700–2100

45–68

60–70

225–248

3. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas komplekso pusdienu ēdienkartei vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, internātskolu un profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamiem:

Izglītojamie

Enerģētiskā
vērtība
(kcal)

Olbaltumvielas
(g)

Tauki
(g)

Ogļhidrāti
(g)

700–800

18–30

24–31

88–110

840–960

21–36

28–37

105–132

1.–4.klašu izglītojamie
5.–12.klašu izglītojamie
vispārējās vidējās izglītības
iestādēs, 1.–3.kursu izglītojamie
profesionālās izglītības iestādēs

4. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu dienas normas internātskolu izglītojamiem:
Vienas dienas
vidējā
enerģētiskā
vērtība mēnesī
(kcal)

Enerģētiskās
vērtības
varietāte
ikdienā
(kcal)

Olbaltumvielas
(g)

Tauki
(g)

Ogļhidrāti
(g)

1.–4.klašu
izglītojamie

2000

1800–2200

45–83

60–86

225–302

5.–12.klašu
izglītojamie

2400

2200–2600

55–98

73–101

275–357

Izglītojamie

Jautājums:
5) 1.2.1.15.1.vismaz 100 g (neto) dārzeņu (no tiem 50 g – svaigā veidā) un 50 g (neto) augļu, vēlams,
svaigus (piemēram, dārzeņu salāti, svaigs auglis, dārzeņu zupa, kompots), bet Jūsu dotajā ēdienkartē
nav norādīts ne dārzeņi, ne augļi. Kā mums tagad rīkoties ?

Atbilde:
5) Pretendents drīkst nolikumā iekļauto ēdienkarti papildināt, saskaņā ar MK. noteikuma
prasībām un Pretendenta iespējām.
Jautājums:
6) Un vēl lūdzam precizēt 3.1.11 punktu 11.lpp. Tāda pielikuma 5.9 nemaz nav nolikumā. Tā ir drukas
kļūda.

Atbilde:
6) Jābūt pielikums Nr.4.
Jautājums:
7) Vai var piedāvāt savas ēdienkartes (kuras šobrīd izmantojam izglītības iestādēs), vai ir
jāizmanto ēdienkartes, kas ir pielikumā attiecīgi izvietojot ēdienus 4.pielikuma tabulā?
Atbilde:

7)Vienam komplektam jābūt iepirkumā norādītajam. Pretendents to drīkst papildināt, saskaņā

ar MK noteikumu regulējuma prasībām. Ja vēlas papildus punktus, tad jāpiedāvā analoga
ēdienkarte, pēc Pretendenta ieskatiem.
Jautājums:
8) Vai ir nepieciešama kalkulācija katram ēdienam atsevišķi vai arī pietiek ar 4.pielikuma
tabulu?
Atbilde:
8)Tehnoloģiskās kartes pievienojamas par katru ēdienkartē iekļauto ēdienu.
Jautājums:
9) Kādās ir vecuma grupas internāta audzēkņiem, kuriem ir jātaisa ēdienkarte?
Atbilde:
9) Šobrīd nav konkretizēts audzēkņu skaits un vecuma grupa. Ēdienkartes jāgatavo vecuma
grupai no5-9 klasei.
Jautājums:
10) Cik ir audzēkņu skaits internātā?
Atbilde:
10) Internāta audzēkņu skaits -17.
Jautājums:
11) Uz cik dienām jābūt ēdienkarte internāta audzēkņiem?
Atbilde:
11) 20 dienas pasūtītāja piedāvātās ēdienkartes + 20 dienas pretendenta piedāvātās
ēdienkartes.
Jautājums:
12) Internāta audzēkņiem 2 pusdienu kompleksus mēs piedāvājam savus variantus? Jo jūsu
ēdienkartes nav priekš internāta uztaisītas.
Atbilde:
12) Viens komplekts jāizmanto pasūtītāja gatavotā ēdienkarte pirmsskolas izglītības
iestādēm piemērojot atbilstošas porcijas un enerģētiskās uztura vērtības attiecīgajai vecuma
grupai.
Jautājums:
13) Visās ēdienkartēs cena ir jānorāda par katru produktu atseviški, jeb par katru ēdienreizi
kopā? (piemēram brokastis 0.60 eur pusdienas 1.42 eur jeb auzu putra 0.20 eur, bulcina
0.30 eur?
Atbilde:
13) Visās ēdienkartēs cenas jānorāda par katru ēdienreizi kopā, atsevišķi izdalot produktus
un produktu daudzumus.
Pielikumā:
1. Jautājumu-atbilžu lapas uz 4 lp.;

Lēmuma pieņemšana:

Iepirkumu komisija izvērtējot uzdotos jautājumus un pārskatot iepirkuma procedūras
Nolikumu nolemj: pārtraukt iepirkuma procedūru, izdarīt labojumus Nolikumā un pielikumā
pievienotajās ēdienkartēs un izsludināt jaunu iepirkuma procedūru.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece:
___________________ /E.Nagle/
paraksts

Iepirkumu komisijas locekļi:
____________________ /J.Olmanis /
paraksts

____________________ /J.Dainis /
paraksts

____________________ /D.Endzeliņš /
paraksts

Iepirkumu komisijas sekretāre:
___________________ /L.S.Berovska/
paraksts

