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/2015/26
ZIŅOJUMS
2015. gada 11.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 http://www.koceni.lv/iepirkumiem/publiska-iepirkuma-likuma-b-dalas-pakalpojumi 21.08.2015.
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 „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 priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis – Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Didzis Endzeliņš – Kocēnu novada domes jurists
Svetlana Greka – Kocēnu novada domes finanšu direktore
Pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 7.1.5. punkta Iepirkuma procedūrai piesaistītie eksperti, konsultanti:
Ilona Dreimane - Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāve un pārtikas tehnoloģe;
Linda Uglanova – Ziemeļvidzemes Pārtikas un Veterinārā dienesta vadītāja vietniece.
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre
Līga Sarma Berovska – Attīstības nodaļas speciāliste
1.Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2015/26.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Kocēnu novada izglītības
un pirmsskolas izglītības iestādēs, pasūtītāja nodrošinātajās telpās ar pasūtītājam un izpildītājam piederošām tehnoloģiskajām iekārtām un inventāru. .

1.3. Pasūtītājs dod provizorisko izglītojamo skaitu un nenodrošina konstantu ēdināmo skaitu
līguma izpildes laikā, proti, tas var mainīties atbilstoši audzēkņu skaitam izglītības iestādēs un atbilstoši sniegtajai pakalpojuma kvalitātei.
1.4. Pasūtītājs ir nodrošinājis brīvpusdienas visās vispārējās izglītības iestādēs no 1. – 9.
klasei, kā arī daudzbērnu ģimenēm pirmskolas izglītības iestādēs .
1.5. Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās izmaksas uz viena izglītojamā ēdināšanu netiek mainītas, mainoties ēdināmo audzēkņu skaitam.
1.6. Pretendentam ir jānodrošina sagatavotā ēdiena nogādāšana no PII “Cielaviņas” Dikļos
uz PII „Cielaviņa” Zilākalna filiāles telpām, nodrošinot atbilstošas temperatūras ēdiena
saglabāšanu, ēdiena pasniegšanu, kā arī trauku savākšanu.
1.7. Pretendentam jānodrošina atbalsta programmas „Atbalsts piena un piena produktu piegāde izglītības iestāžu skolēniem („Skolas piens”) un atbalsta programmas „Atbalsts
augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs („Skolas auglis”) īstenošana un administrēšana.
1.8. Ja izglītojamam ir ārsta apstiprināta diagnoze (piemēram, celiakija, cukura diabēts, pārtikas alerģija), kuras dēļ ir nepieciešama uztura korekcija, izglītojamam tiek nodrošināta
atbilstoša ēdināšana
1.9. Līguma izpildes vietas:
1.9.1.Kocēnu pamatskola – 220 skolēni, (skaits var mainīties atbilstoši audzēkņu skaitam iestādē), Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai kopējā platība 211,9 m 2
Adrese: Alejas iela 2, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.
1.9.2. Rubenes pamatskola –110 skolēni, (skaits var mainīties atbilstoši audzēkņu skaitam
iestādē), Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai kopējā platība 236 m2
Adrese: Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.
1.9.3. Jaunburtnieku pamatskola ar internātu - 95 skolēni (skaits var mainīties atbilstoši audzēkņu skaitam iestādē), papildus jānodrošina ēdināšana (brokastis, launags, vakariņas) internāta skolēniem (vidēji 17), pirmsskolas skolēniem 14. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai kopējā platība 149 m2 ;
Adrese: Jaunburtnieku pamatskola, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads.
1.9.4.Dikļu Jura Neikena pamatskola – 80 skolēni (skaits var mainīties atbilstoši audzēkņu
skaitam iestādē), Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai kopējā platība 94 m 2;
Adrese: Skola, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads.,
1.9.5.Pirmskolas izglītības iestāde „Auseklītis” Kocēnos -__155 audzēkņi (skaits var mainīties atbilstoši audzēkņu skaitam iestādē), Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai kopējā platība 56,82 m2
Adrese, Kocēnu novads., Kocēnu pagasts, Kocēni, Kalna iela 2
1.9.6.Pirmskolas izglītības iestāde „Auseklītis” Rubenē – 55 audzēkņi, Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai kopējā platība 35,64 m2
Adrese: Rūķu iela 3, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
1.9.7.Pirmskolas izglītības iestāde „Cielaviņa” Dikļos un Zilākalnā - vidēji 80 audzēkņi
(skaits var mainīties atbilstoši audzēkņu skaitam iestādē) , Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai kopējā platība 53, 6m2
Brokastis 42 izglītojamie (Dikļi)
Pusdienas 80 izglītojamie (Dikļi + filiāle Zilākalnā)
Launags 80 izglītojamie (Dikļi + filiāle Zilākalnā)
Vakariņas 8 izglītojamie
Adrese, PII „Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads.,
1.10. Līguma izpildes termiņš: 3 (trīs gadi) – 2015/2016.m.g; 2016/2017.m.g.;
2017/2018.m.g. no līguma parakstīšanas brīža.
1.11. Iepirkuma metode - atklāts konkurss saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 8.panta
septīto daļu par šī likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu.
1.12. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums,
saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem.

1.13. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 25.septembrim,
plkst. 1330 .
2.Piedāvājumu atvēršana
2.1. Iepirkumu komisija 2015. gada 25.septembrī plkst. 13.30, pamatojoties uz Iepirkuma
procedūras nolikumu KND/2015/26, uzsāk komisijas sēdi:
2.1.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu un pārliecinās, ka katrs komisijas loceklis ir 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.
2.1.2. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).
2.1.3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā
(Pielikums Nr. 2). Piedāvājumu atvēršanā piedalās pretendentu pārstāvji:
Latvijas filiāles personu apvienība “Ēdiens.lv” pārstāve - Līga Kondrašova;
SIA “SALVIS” pārstāvis - Salvis Eriņš;
SIA “Vectēvs” pārstāve - Ivanda Leitena;
SIA “Ruģēni” pārstāvis - Ritvars Leitens.
2.2. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Iesniegšanas laiks
Latvijas filiāles personu
apvienība „Ēdiens.lv”:
SIA “Ēdiens.lv” Reģistrācijas Nr.50103858271;
Sabiedriskā iestāde
“Kretingos maistas” Latvijas filiāle, Reģistrācijas
Nr.40103258575

25.09.2015. plkst. 9:10

Adrese

Bieķensalas iela 6-216,
Rīga, LV-1004

SIA “Vectēvs”, ReģistrāBeātes iela 30A, Valmiera,
25.09.2015. plkst. 13:02
cijas Nr.44103099489
LV-4201
SIA “Ruģēni”, ReģistrāBeātes iela 30A, Valmiera,
25.09.2015. plkst. 13:03
cijas Nr.44103007200
LV-4201
SIA “SALVIS”, ReģistrāV.Baloža iela 11d, Valmiera,
25.09.2015. plkst. 13:12
cijas Nr.54102000391
LV-4201
2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas priekšsēdētājs paziņo pretendentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Latvijas filiāles personu apvienība „Ēdiens.lv”:
SIA “Ēdiens.lv” Reģistrācijas
Nr.50103858271;
Sabiedriskā iestāde “Kretingos
maistas” Latvijas filiāle, Reģistrācijas Nr.40103258575

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

447 502,34

93975,49

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

541 477,83

SIA “Vectēvs”,
Nr.44103099489
SIA
“Ruģēni”,
Nr.44103007200

Reģistrācijas

SIA
“SALVIS”,
Nr.54102000391

Reģistrācijas

537 672,60

112 911,25

650583,85

582 231,30

122 268,57

704 499,87

603 808,80

126 799,85

730 608,65

Reģistrācijas

3. Piedāvājumu izvērtēšana
3.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
3.1.1. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pārliecinoties vai Pretendenta Piedāvājums dalībai Iepirkuma procedūrā sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā
norādītajām prasībām.
Nr.p.k.

Izvērtēšanas
kritērijs

Apv.”Ēdiens.lv”

SIA
“Vectēvs”

1.

Piedāvājuma
noformējums

Atbilst (Konstatēta
piedāvājuma
oriģināla neatbilstība
piedāvājuma kopijai.
Neatbilstība neatstāj
būtisku ietekmi uz
piedāvājuma
izvērtēšanu
un
piedāvājums
tiek
virzīts
tālākai
izvērtēšanai)

atbilst

SI
SIA
A “SALVIS”
“
R
uģ
ēni
”
atbilst

atbilst

3.2. Iepirkumu komisija veic izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, saskaņā ar konkursa nolikuma 2.6.punktu par Publiskā iepirkuma likuma 39. 1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētajiem apstākļiem.
Atbilst/Neatbilst 39.1 panta
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
pirmās daļas 4. un
5.punktam uz 21.08.2015.
Latvijas filiāles personu apvienība
„Ēdiens.lv”:
SIA
“Ēdiens.lv”
Reģistrācijas
Nr.50103858271;
Atbilst
Sabiedriskā iestāde “Kretingos maistas”
Latvijas
filiāle,
Reģistrācijas
Nr.40103258575

SIA
“Vectēvs”,
Nr.44103099489
SIA
“Ruģēni”,
Nr.44103007200

SIA
“SALVIS”,
Nr.54102000391

Reģistrācijas
Reģistrācijas

Atbilst
Neatbilst/ tiek noraidīts

Neatbilst (Saskaņā ar
iepirkumu komisijas pieprasīto
informāciju, pretendents
Reģistrācijas
iesniedz VID izziņu, kas
pierāda nodokļu parāda
neesamību uz 21.08.2015.
Pieņemts lēmums par
Atbilstību.

3.2.1.Iepirkumu komisija SIA “Ruģēni” piedāvājumu noraida un izslēdz Pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā.
3.3. Iepirkumu komisija veic finanšu piedāvājumu pārbaudi un konstatē aritmētiskās kļūdas
pretendentu Latvijas filiāles personu apvienība „Ēdiens.lv” un SIA “SALVIS” finanšu piedāvājumos.
Iepirkumu komisija, Pretendentu iesniegtajos finanšu piedāvājumos, veic aritmētisko kļūdu labojumus. Pretendenti aritmētisko kļūdu labojumus akceptē. Turpmākajā izvērtēšanā
tiek izmantotas summas pēc aritmētisko kļūdu labojumiem:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

Latvijas filiāles personu apvienība „Ēdiens.lv”:
SIA
“Ēdiens.lv”
Nr.50103858271;

Reģistrācijas
507 766,20

106 630,90

614 397,10

537 672,60

112 911,25

650583,85

586 557,12

123 177,00

709 734,12

Sabiedriskā iestāde “Kretingos
maistas” Latvijas filiāle, Reģistrācijas Nr.40103258575
SIA “Vectēvs”,
Nr.44103099489

Reģistrācijas

SIA
“SALVIS”,
Nr.54102000391

Reģistrācijas

3.4. Iepirkumu komisija veic turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu:
Nr.P.K. Izvērtēšanas kritērijs
PA ”Ēdiens.lv” SIA “Vectēvs”
1.
Piedāvājuma noformējums
atbilst
atbilst
2.
Uzņēmuma reģistrācija (arī PVD,
atbilst
atbilst
apliecinājums)
3.
Pieteikums
atbilst
atbilst
4.
Pieredzes apliecinājumi
atbilst
atbilst
5.
Atsauksmes (vismaz 2 gab.)
atbilst
atbilst
6.
Informācija par piesaistītajiem
Neatbilst
atbilst
speciālistiem
7.
Tehniskā aprīkojuma un nepieciešamo Neatbilst
atbilst

SIA “SALVIS”
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

investīciju saraksts katrai izglītības
iestādei
Apliecinājums par Pretendenta
atbilst
iepazīšanos ar Pasūtītāja virtuves
iekārtām, aprīkojumu
Pakalpojuma sniegšanā iesaistītā
Neatbilst
darba spēka saraksts un tā izmaksas
par katru iestādi
Objektu apsekošanas dokuments
atbilst
Saraksts ar papildus piedāvātajiem
atbilst
pakalpojumiem (brīvās izvēles
ēdienkarte)
Dokumenti par pārtikas produktu
Neatbilst
izcelsmes vietu, veselīga uztura
principi
Dokumentu kopijas par produktu
atbilst
augstvērtību (bioloģiskie, zaļā karotīte,
integrētie, utt.)
Dokuments par dārzeņu audzēšanu
atbilst
iespējami tuvu pie pakalp.sniegšanas
vietas vai skolas dārzā
Apliecinājums par ēdiena nogādāšanu Neatbilst
PII “Cielaviņa” Zilākalna filiālē
Apliecinājums, ka tiks nodrošināta
atbilst
produktu izsniegšana pārgājienos un
ekskursijās.
Tehniskais piedāvājums:
Informācija par uzņēmumu
atbilst
Tehniskais piedāvājums
Neatbilst
Darba organizācijas apraksts
Neatbilst
Apliecinājums , ka tiks ieviests
atbilst
HACCAP-bīstamību analīze un kritisko
punktu kontrole)
Ēdienkartes
atbilst
Finanšu piedāvājums
atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst
atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst
atbilst
atbilst
atbilst

atbilst
atbilst
atbilst
atbilst

atbilst
atbilst

atbilst
atbilst

3.5. Iepirkumu komisija, izvērtējot pretendenta SIA “Ēdiens.lv” un SI “Kretingos maistas” Latvijas filiāles personu apvienības “Ēdiens.lv” (Turpmāk tekstā – PA “Ēdiens .lv” kvalifikāciju apliecinošos dokumentus un tehnisko piedāvājumu, kā arī PA “Ēdiens.lv” rakstiski iesniegtos papildus skaidrojumus, atkārtoti detalizēti analizē vērtējumā “Neatbilstošs” saņemtos kritērijus (protokols Nr.8, 2015.gada 8.decembrī).
3.5.1. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas
numurs
-

Noraidīšanas pamatojums
-

3.5.2. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas

Noraidīšanas pamatojums

numurs
Latvijas filiāles personu Pamatojoties uz konkursa nolikuma 1.10.2.
apvienība „Ēdiens.lv”:
punktu, kurš nosaka, ka sagatavojot piedāvājumu, Pretendenta pienākums rūpīgi iepazīties ar
SIA “Ēdiens.lv” Reģistrāci- konkursa nolikuma prasībām un Pretendentam
jāapliecina, jāuzņemas viss risks un pilnīga atjas Nr.50103858271;
bildība par piedāvājuma atbilstību konkursa nolikuma prasībām. Pretendents tiek noraidīts, jo
Sabiedriskā iestāde “Kretingos mais- iesniegtais piedāvājums neatbilst konkursa notas” Latvijas filiāle, Reģistrācijas likuma 1.4.7.; 2.3; 2.8.; 2.11; 2.13; 2.17.4;
3.1.8. punktu prasībām, Tehniskā piedāvājuNr.40103258575
ma punktu 3.3.5.un 3.1.11. prasībām un tehniskās specifikācijas 1.2.1.26.; 1.3.; 1.8.3. punktu prasībām.
Uz pretendentu piemērojami iepirkuma
konkursa nolikuma 1.10.3. punkta nosacījumi: “
Gadījumā, ja pretendents nav sniedzis visas
konkursa nolikumā prasītās ziņas, vai, ja tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikuma, tehnisko specifikāciju, vai tehniskā projekta
prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.”
2.5. punkta nosacījumi: “Pretendents apzinās,
ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums,
kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma
noraidīšanai.”
3.6. Iepirkumu komisija veic turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu:

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “Vectēvs”,
Nr.44103099489

Reģistrācijas

SIA
“SALVIS”,
Nr.54102000391

Reģistrācijas

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

537 672,60

112 911,25

650 583,85

586 557,12

123 177,00

709 734,12

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšana:
1.

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

Ēdiena kvalitāte
Ēdiena gatavošanas kvalitāte un ēdienkartē
piedāvāto augstvērtīgo produktu (bioloģiskie, „zaļās
karotītes”, integrētie, vietējās izcelsmes u.tml.
produkti) skaits.
Iepirkuma komisija vērtē ēdienkartēs un tehnoloģiskajās
kartēs (ja tādas tiks pievienotas) norādīto informāciju:
ēdiena dažādību, veselīgumu un atbilstību vecuma
grupām nepieciešamajām uztura normām, kaloritātei,
normatīvajiem aktiem, nolikumā noteiktajām prasībām un
piemērotību tiešajiem pakalpojuma saņēmējiem.

SIA “Vectēvs” SIA
“SALVIS”

30

10

2.

3.

4.

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
Pretendentam/iem, kurš/i piedāvā kvalitatīvāko ēdienu
pēc iespējas vairāk izmantojot produkciju, audzētu
maksimāli tuvu pakalpojuma sniegšanas vietai .
(Pielikumā Nr. 3 uzrādītā informācija)
Attiecīgi, izmantojot salīdzināšanas metodi,
pilnvērtīgākajam komplekso pusdienu piedāvājumam tiek
piešķirti 30 punkti, pārējiem Pretendentiem attiecīgi tiek
piešķirts samazināts punktu skaits (salīdzināšanas solis
5). Pretendentiem piešķirto punktu skaits varbūt vienāds.
Ēdienkartes komplektu nodrošināšana 1.-4. un 5.-9.
klašu grupām, piešķirot punktus šādā apmērā:
20 (divdesmit) punkti – ja pretendents nodrošinās 2
(divus) 20 dienu ēdienkaršu komplektus, 1.-4. un 5.-9.
klašu grupām, tādejādi nodrošinot divus dažādus
pusdienu piedāvājumus,
10 (desmit) punkti – ja pretendents nodrošinās 1 (vienu)
20 dienu ēdienkaršu komplektu, 1.-4. un 5.-9. klašu
grupām.
Pretendentam ir iespējas saņemt 10 punktus par
tiesībām nodrošināt dārzeņu audzēšanas praktisko
demonstrāciju skolas dārzā vai iespējami tuvu
pakalpojuma sniegšanas vietai un papildināt ēdienkarti ar
pašu audzētajiem dārzeņiem, kas atbilst visām pārtikas
drošības prasībām! (Kritērijs dod priekšrocības un nav
izslēdzošs)
Cena ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai PII
iestādēs pēc Nolikumam pievienotās ēdienkartes:
Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena pa visu
iepirkuma priekšmeta apjomu trīs gadiem PII iestādēs
(brokastis, pusdienas, launags + vakariņas PII
“Cielaviņa” Dikļos).
Maksimālais punktu skaits ( 20 punkti) tiek piešķirts
Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu. Attiecīgi
pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti, ņemot vērā
proporcionalitātes principu, punktu skaitu aprēķinot pēc
formulas:

5.

20

10

10

5

20

18,54

20

18,14

P = Czem/Cver x p, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Czem – zemākā piedāvātā cena;
Cver – vērtējamā piedāvātā cena;
p – maksimālais punktu skaits kritērijā.
Cena ēdināšanas paklapojuma nodrošināšanai
pamatskolās pēc Nolikumam pievienotās
ēdienkartes:
Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena pa visu
iepirkuma priekšmeta apjoma pusdienām trīs gados
Kocēnu novada pamatskolās un brokastis, pusdienas,
launags, vakariņas - Jaunburtnieku pamatskolā.
Maksimālais punktu skaits ( 20punkti ) tiek piešķirts
Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu. Attiecīgi
pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti, ņemot vērā
proporcionalitātes principu, punktu skaitu aprēķinot pēc
formulas:
P = Czem/Cver x p, kur

P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Czem – zemākā piedāvātā cena;
Cver – vērtējamā piedāvātā cena;
p – maksimālais punktu skaits kritērijā.
Kopā punkti

100

61,68

4.Lēmuma pieņemšana
4.1.Iepirkumu komisija, pieejamās datu bāzēs pārbaudot datus par pretendentu SIA “Vectēvs” uz 2015.gada 10.decembri, kad iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu.
Iepirkumu komisija pārbaudot datus par pretendentu SIA “Vectēvs” publiskajā Valsts
ieņēmumu dienesta datu bāzē un pašvaldību datu bāzē – nodokļu un citus valsts noteiktos obligāto maksājumu parādus, kas pārsniedz 150 EUR konstatē, ka parādu
pretendentam uz 10.12.2015. nav.
4.2.Iepirkumu komisija pieņem lēmumu, ka Pretendentam SIA “Vectēvs” tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Kocēnu novada izglītības iestādēs” . Pretendenta piedāvājums atbilst visām konkursa Nolikuma prasībām un pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem tas ir saņēmis visaugstāko novērtējumu.
SIA “Vectēvs”, Reģistrācijas Nr.44103099489
537 672,60
4.3. Informācija par tām līguma daļām, kuru izraudzītie pretendenti plānojuši nodot apakšuzņēmējiem:
NOSAUKUMS

ADRESE

VEICAMO
DARBU APJOMS
NO
KOPĒJĀ
APJOMA %

-

-

-

Apakšuzņēmēja
paredzēto darbu
īss apraksts

-

4.4. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
_____________________-_______________________

4.5. Nākošā piedāvājuma izvēle, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu: SIA “SALVIS”, Reģistrācijas Nr.54102000391

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

