KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8² pantam
„Pārtikas

produktu iegāde Kocēnu novada izglītības iestāžu
vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2015/36
ZIŅOJUMS

2015. gada 16.decembrī
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Kocēnu novada dome , reģ. Nr.
90009114171
Adrese: Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV 4220
Paziņojums par līgumu publicēts internetā www.iub.gov.lv: 02.12.2015.
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 „Pārtikas produktu
iegāde Kocēnu novada izglītības iestāžu vajadzībām” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis- Kocēnu novada domes izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece:
Evija Nagle- Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Jānis Dainis – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Didzis Endzeliņš- Kocēnu novada domes jurists
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre
Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/36.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir „Pārtikas produktu iegāde Kocēnu novada izglītības iestāžu
vajadzībām”.
1.3. Pārtikas produkti jāpiegādā skolu virtuves darba laikā no plkst 7.00 – 17.00
1.4. Iepirkuma priekšmeta ietvaros jāveic Pārtikas produktu piegāde 11 atsevišķās daļās,
saskaņā ar noteikumu pielikumu Nr.2 „Tehniskā specifikācija”. Pasūtītājs patur tiesības
vienpusēji samazināt pārtikas produktu apjomus atbilstoši pieprasījumam un gadījumos,
kad pasūtītājam radušies objektīvi apstākļi.:
1. daļa – gaļa un gaļas izstrādājumi.
2. daļa - zivis un zivju izstrādājumi.

3. daļa - piens un piena izstrādājumi.
4. daļa - maize.
5. daļa - bakaleja.
6. daļa – vietējie augļi un dārzeņi.
7. daļa – importētie augļi un dārzeņi.
8. daļa - kartupeļi.
9. daļa - saldētā gaļas un zivju produkcija
10.daļa – saldētas ogas un dārzeņi
11. daļa – āboli
1.5. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu preču grupu (aptverot visu preču grupas
apjomu), vairākām preču grupām (aptverot visu preču grupas apjomu) vai visām preču
grupām.
1.6. Līguma izpildes un preču piegādes vietas:
- Dauguļu internātpamatskola, Dauguļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads.
-Vaidavas internātpamatskola, Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu
novads.
1.7. Līguma izpildes termiņš 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža. Pretendents nevar
iesniegt piedāvājuma variantus.
1.8. Samaksa tiks veikta saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem.
1.9. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, no piedāvājumiem, kuri atbilst
iepirkuma noteikumu prasībām, katrā daļā atsevišķi.
2.Piedāvājumu atvēršana
Iepirkumu komisija 2015. gada 14. decembrī plkst. 14 00, saskaņā ar Iepirkuma procedūras
nolikuma KND/2015/36 noteikumiem:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2.2. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).
2.3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums Nr.
2)
2.3.1 Piedāvājumu atvēršanā pretendenti nepiedalās.
2.4. Katrs komisijas loceklis parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to
saistīts Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.
2.5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Iesniegšanas laiks
Adrese
SIA “Lietas MD”, Reģistrācijas Nr.
09.12.2015. plkst. 13:30 Buļļu iela 43/45, Rīga, LV
40003592976
SIA “RUĢĒNI”, Reģistrācijas Nr.
Beātes iela 30A, Valmiera,
09.12.2015. plkst. 15:15
44103007200
LV-4201
SIA
“Ažiņa
“Markets””,
Nr.49502001606

komercfirma
Rūpniecības iela 8A, Cēsis,
Reģistrācijas 11.12.2015. plkst. 15:20
Cēsu novads, LV-4101

SIA
“ĀMA”
Nr.44103024499

Reģistrācijas

11.12.2015. plkst. 14:08

SIA
“LATVIJAS
MAIZNIEKS”,
11.12.2015. plkst.14:10
Reģistrācijas Nr.40003034051
SIA “Futurus Food”, Reģistrācijas
14.12.2015. plkst. 11:50
Nr.40003348586

Jāņa Poruka iela 2, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101

Mazā Viļņas iela 9,
Daugavpils, LV-5404
Vienības gatve 26A, Rīga,
LV-1004
“Liepkalni”, Naukšēnu
SIA “LIEPKALNI”, Reģistrācijas
14.12.2015. plkst. 11:55 pagasts, Naukšēnu novads,
Nr.44101001966
LV-4244
A/S “Premia FFL”, Reģistrācijas
E.Smiļģa iela 2A, Rīga, LV14.12.2015. plkst. 11:56
Nr.40003307535
1048

“Pienotava”, Straupes
Piensaimnieku
kooperatīvā
14.12.2015. plkst. 12:50 pagasts, Pārgaujas novads,
sabiedrība
“STRAUPE”,
LV-4152
Reģistācijas Nr.49503003835
2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas
komisijas priekšsēdētāja vietniece paziņo pretendentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):
I daļa- „Gaļa un gaļas izstrādājumi”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “ĀMA”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
18 042,90

3 789,01

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
21 831,91

II daļa – “Zivju izstrādājumi”
___
III daļa-”Piens un piena izstrādājumi”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Piensaimnieku

kooperatīvā

sabiedrība

“STRAUPE”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
8 723,50

1 831,94

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
10 555,44

IV daļa- „Maize”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “LATVIJAS MAIZNIEKS”
SIA “Liepkalni”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
2 326,00
488,46
2 271,97
477,11

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
2 814,46
2 749,08

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
11 230,00
2 358,30
8 766,50
1 840,97

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
13 588,30
10 607,47

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

V daļa-”Bakalejas izstrādājumi”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Ažiņa komercfirma “Markets””
SIA “Futurus Food”
VI daļa- „Vietējie augļi un dārzeņi”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Lietas MD”
SIA “Ruģēni”

844,15

177,27

1021,42

774,80

162,71

937,51

VII daļa – “Importētie augļi un dārzeņi”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Lietas MD”
SIA “Ruģēni”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
1 916,10
402,38
2 195,80
461,12

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
2 318,48
2 656,92

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
3 120,00
655,20
2 280,00
478,80

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
3 775,20
2 758,80

VIII daļa-”Kartupeļi”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Lietas MD”
SIA “RUĢĒNI”

IX daļa- „Saldētās gaļas un zivju produkcija”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
A/S “Premia FFL”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
2 619,00

549,99

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
3 168,99

X daļa – “Saldētas ogas un dārzeņi”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Premia FFL”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
482,50
101,33

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
583,83

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR
164,50
34,55

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR
199,05

XI daļa-”Āboli”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Lietas MD”
3.Piedāvājumu izvērtēšana:
3.1. Iepirkumu komisija, iepazīstoties ar pretendentu finanšu piedāvājumiem, konstatē, ka
kopējā piedāvājumu summa pārsniedz Publisko iepirkumu likumā noteikto līgumcenu 42
000,- EUR, kura noteikta kā “slieksnis”, līdz kuram tiek pieļauts rīkot iepirkuma procedūru 8 2
pantā noteiktajā kārtībā - zemsliekšņa iepirkumu. Lai nepārkāptu Publisko iepirkumu likuma
prasības un neaizkavētu pārtikas iepirkuma līgumu noslēgšanu, iepirkumu komisija nolemj:
Samazināt finanšu piedāvājumu summas par 1/3, kas ir atbilstoši sešu mēnešu iepērkamo
pārtikas produktu apjomam un slēgt pārtikas iepirkuma līgumus katrā daļā uz vienu gadu ar
attiecīgi samazināto iepērkamo pārtikas produktu apjomu.
Iepirkumu komisija turpina izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.
II daļā “Zivis un zivju izstrādājumi” nav iesniegts neviens piedāvājums. Tā kā II daļas plānotā
līgumcena nesasniedz 20% no visu daļu kopējās līgumcenas, saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 9.panta 7.punktu pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likumu šis daļas
produktu iepirkšanā.

3.2. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr.KND2015/36 nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma
pārbaudi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajā
kārtībā.
3.2.1. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda
iepirkuma procedūras noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
_______

Noraidīšanas pamatojums
_______

3.2.2. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma procedūras
noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
SIA
“LATVIJAS
MAIZNIEKS”,
Reģistrācijas Nr.40003034051

Noraidīšanas pamatojums
Neatbilst iepirkuma procedūras Noteikumu
1.3.4.punkta prasībām par piegādes attālumu,
kas nepārsniedz 30-40km

3.2.3. Pretendenti, kuru tehniskie piedāvājumi neatbilda iepirkuma procedūras
noteikumos izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
SIA “Futurus Food”, Reģistrācijas
Nr.40003348586

Noraidīšanas pamatojums
Neatbilst tehniskās specifikācijas 4.13. punkta
prasībām tādi produkti kā karameles, prjaņiki,
cepumi, vafeles, šokolādes konfektes, rozīnes,
plūmes, aprikozes, sula un ananāsu kompots.

3.2. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums pēc finanšu piedāvājumu samazināšanas, kuri
atbilst iepirkuma procedūras noteikumu prasībām:
I daļa- „Gaļa un gaļas izstrādājumi”
SIA “ĀMA” Reģistrācijas Nr.44103024499
12 028,60
III daļa-”Piens un piena izstrādājumi”
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “STRAUPE”, Reģistācijas Nr.49503003835
5 815,67
IV daļa- „Maize”
SIA “LIEPKALNI”, Reģistrācijas Nr.44101001966
1 514,65
V daļa-”Bakalejas izstrādājumi”
SIA “Ažiņa komercfirma “Markets””, Reģistrācijas Nr.49502001606
7 486,67

VI daļa- „Vietējie augļi un dārzeņi”
SIA “Lietas
40003592976

MD”,

Reģistrācijas

Nr.

SIA
“RUĢĒNI”,
44103007200

562,77

Reģistrācijas

Nr.

516,53

VII daļa – “Importētie augļi un dārzeņi”
SIA “Lietas
40003592976

MD”,

Reģistrācijas

Nr.

SIA
“RUĢĒNI”,
44103007200

1277,40

Reģistrācijas

Nr.

1463,87

VIII daļa-”Kartupeļi”
SIA “Lietas
40003592976

MD”,

Reģistrācijas

Nr.

SIA
“RUĢĒNI”,
44103007200

2080,00

Reģistrācijas

Nr.

1520,00

IX daļa- „Saldētās gaļas un zivju produkcija”
A/S “Premia FFL”, Reģistrācijas Nr.40003483493
1 746,00
X daļa- „Saldētas ogas un dārzeņi”
A/S “Premia FFL”, Reģistrācijas Nr.40003483493
321,67
XI daļa- „Āboli”
SIA “Lietas MD”, Reģistrācijas Nr. 40003592976
109,67
3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras noteikumu 1.3.9. un
6.5. punktu, Piedāvājuma izvēles kritērijs no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma
procedūras Noteikumiem – zemākā cena. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā
tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa pēc iepērkamo apjomu
un finanšu piedāvājumu samazināšanas .
I daļa- „Gaļa un gaļas izstrādājumi”
SIA “ĀMA” Reģistrācijas Nr.44103024499
12 028,60
III daļa-”Piens un piena izstrādājumi”
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “STRAUPE”, Reģistācijas Nr.49503003835
5 815,67
IV daļa- „Maize”
SIA “LIEPKALNI”, Reģistrācijas Nr.44101001966
1 514,65

V daļa-”Bakalejas izstrādājumi”
SIA “Ažiņa komercfirma “Markets””, Reģistrācijas Nr.49502001606
7 486,67
VI daļa- „Vietējie augļi un dārzeņi”
SIA “Lietas
40003592976

MD”,

Reģistrācijas

Nr.

SIA
“RUĢĒNI”,
44103007200

562,77

Reģistrācijas

Nr.

516,53

VII daļa – “Importētie augļi un dārzeņi”
SIA “Lietas
40003592976

MD”,

Reģistrācijas

Nr.

SIA
“RUĢĒNI”,
44103007200

1277,40

Reģistrācijas

Nr.

1463,87

VIII daļa-”Kartupeļi”
SIA “Lietas
40003592976

MD”,

Reģistrācijas

Nr.

SIA
“RUĢĒNI”,
44103007200

2080,00

Reģistrācijas

Nr.

1520,00

IX daļa- „Saldētās gaļas un zivju produkcija”
A/S “Premia FFL”, Reģistrācijas Nr.40003483493
1 746,00
X daļa- „Saldētas ogas un dārzeņi”
A/S “Premia FFL”, Reģistrācijas Nr.40003483493
321,67
XI daļa- „Āboli”
SIA “Lietas MD”, Reģistrācijas Nr. 40003592976
109,67

3.4.Iepirkumu komisija pieejamās datu bāzēs pārbauda, vai pretendenti SIA “ĀMA”,
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “STRAUPE”, SIA “LIEPKALNI”, SIA “Ažiņa
komercfirma “Markets””, SIA “RUĢĒNI”, SIA “Lietas MD”, A/S “Premia FFL” nav
pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas procesā, to saimnieciskā darbība
nav apturēta vai pārtraukta, kā arī vai nav uzsākta tiesvedība par pretendentu darbības
izbeigšanu.
Iepirkumu komisija pārbauda datus par pretendentiem publiskajā Valsts ieņēmumu
dienesta datu bāzē – nodokļu un citus valsts noteiktos obligāto maksājumu parādus,
kas pārsniedz 150 EUR dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
4. Lēmuma pieņemšana
4.1. Iepirkumu komisija uz dienu, kad publicēts paziņojums par plānoto līgumu, datu bāzē

pārbaudot datus par pretendentu nodokļu parādiem, konstatēja nodokļu parādu, kas
pārsniedz 150 EUR pretendentam SIA “Ruģēni”. Iepirkumu komisija par konstatēto paziņoja
pretendentam, kurš iesniedza pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ka uz 02.12.2015. pretendentam SIA “Ruģēni” nodokļu
parādu nav. Pārējiem pretendentiem nodokļu parādu nav ne uz 2015.gada 2.decembri, ne
2015.gada 16.decembri, kad tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu.
Pieejamā datu bāzē pārbaudot konstatēts, ka Pretendenti nav pasludināti par
maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas procesā, to saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par pretendentu darbības izbeigšanu.
4.2. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt:
I daļa- „Gaļa un gaļas izstrādājumi”
SIA “ĀMA” Reģistrācijas Nr.44103024499
12 028,60
III daļa-”Piens un piena izstrādājumi”
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “STRAUPE”, Reģistācijas Nr.49503003835
5 815,67
IV daļa- „Maize”
SIA “LIEPKALNI”, Reģistrācijas Nr.44101001966
1 514,65
V daļa-”Bakalejas izstrādājumi”
SIA “Ažiņa komercfirma “Markets””, Reģistrācijas Nr.49502001606
7 486,67
VI daļa- „Vietējie augļi un dārzeņi”
SIA “RUĢĒNI”, Reģistrācijas Nr. 44103007200
516,53
VII daļa – “Importētie augļi un dārzeņi”
SIA “Lietas MD”, Reģistrācijas Nr. 40003592976
1277,40
VIII daļa-”Kartupeļi”
SIA “RUĢĒNI”, Reģistrācijas Nr. 44103007200
1520,00
IX daļa- „Saldētās gaļas un zivju produkcija”
A/S “Premia FFL”, Reģistrācijas Nr.40003483493
1 746,00

X daļa- „Saldētas ogas un dārzeņi”
A/S “Premia FFL”, Reģistrācijas Nr.40003483493
321,67
XI daļa- „Āboli”
SIA “Lietas MD”, Reģistrācijas Nr. 40003592976
109,67
4.3. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
_____________________-_______________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

