LATVIJAS REPUBLIKA
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230, tālr. 65237700, fakss 5231660, salaspag@salas.lv
Reģ.Nr.90000045372, „SWEDBANK” AS kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272

IEPIRKUMU KOMISIJAS
LĒMUMS
Salas novada Salas pagastā
PIELIKUMS
Salas novada pašvaldības iepirkumu komisijas
2018.gada 24.jūlija sēdes
protokolam Nr.3.
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372,
Pasūtītājs:
juridiskā adrese Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas
novads, LV-5230
Iepirkumu komisijas izveidošanas
pamatojums:

Iepirkumu organizē Salas novada pašvaldības iepirkumu
komisija, kas izveidota ar Salas novada domes 2017.gada
27.jūlija lēmumu Nr.239, protokols Nr.9.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
audzēkņiem un darbiniekiem”
SNP/2018/12

Iepirkuma pamatojums:

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurš, atbilstoši
nolikuma vērtēšanas kritērijiem, ir ieguvis visaugstāko punktu
skaitu.

Paziņojums par iepirkumu publicēts
pašvaldības mājaslapā:

02.07.2018.

Paziņojums par plānoto līgumu
publicēts IUB:

02.07.2018.

Iepirkuma nosaukums:

Salas

vidusskolas

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenta nosaukums

1. Individuālais komersants
“ARRIVAL”, reģistrācijas numurs:
45402012876

Ēdienreizes nosaukums un vecuma
grupa

Vienas
ēdienreizes
cena vienam
izglītojamajam,
EUR bez PVN

Kompleksās pusdienas
1. - 4. klašu izglītojamiem

1,17

Kompleksās pusdienas
5.- 12. klašu izglītojamiem

1,17

2. SIA “Bezdelīgas 3”, reģistrācijas
numurs 45403026426

Kompleksās pusdienas
1. - 4. klašu izglītojamiem

1.17

Kompleksās pusdienas
5.- 12. klašu izglītojamiem

1.17

III. SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA VERTĒŠANAS KRITĒRIJI
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas
kritēriji:
1. Komplekso pusdienu ēdiena daudzveidība
kompleksajām pusdienām;
2. Komplekso pusdienu ēdienkartēs iekļauto ēdienu
pagatavošanai nepieciešamo pārtikas produktu
kvalitātes līmenis, kuri sertificēti kādā no
pārtikas kvalitātes shēmām - nacionālajā pārtikas
kvalitātes shēmā vai bioloģiskajā pārtikas
kvalitātes shēmā;
3. Vienas ēdienreizes cena vienam izglītojamajam,
EUR bez PVN, (kompleksās pusdienas 1.- 4.
klašu izglītojamiem);
4. Vienas ēdienreizes cena vienam izglītojamajam,
EUR bez PVN, (kompleksās pusdienas 5.- 12.
klašu izglītojamiem);
5. Produktu piegāde videi draudzīgā veidā, ja
maize, piens, kartupeļi, kāposti, burkāni, tiek
ražoti un piegādāti ne tālāk kā 50 km līdz
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietai.
Kopā:

Maksimāl
ais
punktu
skaits

Vidējais iegūtais punktu skaits:
IK “ARRIVAL

SIA
“Bezdelīgas
3”

100

84

100

100

84

100

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkumu komisija atzīst SIA
“Bezdelīgas 3”, reģistrācijas numurs 45403026426 piedāvājumu, kurš, atbilstoši saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, ir ieguvis visaugstāko punktu skaitu - 100
punkti no kopā maksimāli iegūstamajiem 100 punktiem un atbilst iepirkuma nolikuma
prasībām.
Individuālā komersanta “ARRIVAL”, reģistrācijas numurs: 45402012876
piedāvājums nav atzīstams par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, jo atbilstoši
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, ir ieguvis 84 punktus no kopā
maksimāli iegūstamajiem 100 punktiem, kas ir zemāk par SIA “Bezdelīgas 3” iegūtajiem
punktiem.
IV. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pretendents,
kuram piešķirtas
iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības:

SIA “Bezdelīgas 3”, reģistrācijas numurs 45403026426

1. Vienas ēdienreizes cena vienam izglītojamajam:
1.1. kompleksās pusdienas 1. - 4. klašu izglītojamiem - EUR 1.17
(viens euro, 17 centi) (bez PVN);
1.2. kompleksās pusdienas 5. - 12. klašu izglītojamiem - EUR 1.17
(viens euro, 17 centi) (bez PVN);
2. Viena mācību gada līgumcena attiecīgajai izglītojamo vecuma grupai:
2.1. kompleksās pusdienas 1. - 4. klašu izglītojamiem - EUR 17901,00
(septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti viens euro, 00 centi) (bez
PVN);
2.2. kompleksās pusdienas 5. - 12. klašu izglītojamiem -EUR 4972,50
(četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro, 50 centi) (bez
PVN);
3. Kopējā līgumcena vienam mācību gadam abās izglītojamo vecuma
grupās kompleksās pusdienas 1. - 4 .klase, 5. - 12. klase): EUR
22873,50 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro 50
centi) (bez PVN).
Uzvarētāja
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar visaugstāko punktu skaitu salīdzinošās
100 punkti no kopā maksimāli iegūstamajiem 100 punktiem, kas atbilst
priekšrocības:
publiskā iepirkuma nolikuma prasībām.
Lēmums:
Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības uz vienu mācību gadu (no
03.09.2018.-31.05.2019. par līgumcenu 22873,50 EUR (divdesmit divi
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro 50 centi) (bez PVN)
Saistītie protokoli: No 02.07.2018. Nr. 1
No 16.07.2018. Nr. 2
No 24.07.2018. Nr. 3
Uzvarētāja
piedāvātā
līgumcena
bez PVN:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:

/personiskais paraksts/

A.Karaseva

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks: /personiskais paraksts/ A.Savickis
Iepirkumu komisijas locekļi: /personiskais paraksts/

L. Kriškijāne

