Gulbenes novada domes
iepirkuma komisijas
LĒMUMS
Gulbenē, 2015. gada 4.augustā

Nr. GND-2015/27

Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes
2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par Gulbenes novada domes Iepirkuma komisiju” (protokols Nr. 1,
31.§) šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājas vietnieks Juris Graumanis - Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes
vadītājs,
komisijas loceklis
Daiga Krēsliņa - Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas
nodaļas finanšu ekonomiste,
komisijas loceklis, sekretāre Evita Lode - Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu
speciāliste
izvērtēja iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”,
identifikācijas Nr. GND-2015/27, iesniegtos piedāvājumus.
Atbilstoši iepirkuma instrukcijas 2.1.1.punktam iepirkuma priekšmets ir pārtikas produktu
piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību gadā, saskaņā tehniskajām specifikācijām.
Iepirkuma instrukcijas 2.1.2.punktā noteiktais CPV kods: 15000000-8. Iepirkuma priekšmets ir
iedalīts 10 (desmit) daļās. Saskaņā ar iepirkuma instrukcijas 2.1.4.punktu Pretendents var iesniegt
piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, ievērojot iepirkuma instrukcijā, t.
sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.
Iepirkumu komisija konstatēja, ka:

[1] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 1.daļā „Piens un piena
produkti” iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumu iesniedza 3 (trīs) pretendenti:
1) SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 2502,30 EUR);
2) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 2385,10 EUR);
3) A/S „Lazdonas piensaimnieks”, reģ. Nr. 47103001811, „Klētis”, Lazdonas pagasts,
Madonas novads, LV-4824, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 2164,2 EUR).
[2] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 2.daļā „Kartupeļi”
iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti:
1) SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 740,00 EUR);
2) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 745,00 EUR).
[3] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 3.daļā „Cūkgaļa un tās
subprodukti” iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 4 (četri) pretendenti:
1) SIA „FOREVERS”, reģ. Nr. 40003307535, Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 2729,10 EUR);

2) SIA „BAJARDS”, reģ. Nr. 40103308414, Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 2324,90 EUR);
3) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 4055,40 EUR);
4) SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV4601, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 2296,20 EUR).
[4] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 4.daļā „Gaļas produkti un
desas” iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 4 (četri) pretendenti:
1) SIA „FOREVERS”, reģ. Nr. 40003307535, Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 1071,70 EUR);
2) SIA „BAJARDS”, reģ. Nr. 40103308414, Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 1086,40 EUR);
3) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 1840,40 EUR);
4) SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV4601, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 1227,50 EUR).
[5] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 5.daļā „Saldētas ogas,
dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti” iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2
(divi) pretendenti:
1) SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 5.daļā – 621,00 EUR);
2) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 5.daļā – 773,80 EUR).
[7] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 6.daļā „Lauku platībās
audzētās dārzeņu kultūras” iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2 (divi)
pretendenti:
1) SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 6.daļā – 226,50 EUR);
2) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 6.daļā – 206,21 EUR).
[8] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes
novada sociālās aprūpes centram „Siltais””, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 7.daļā „Segtās
platībās audzētas dārzeņu kultūras” iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2
(divi) pretendenti:
1) SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 7.daļā – 573,00 EUR);
2) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 7.daļā – 628,80 EUR).
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[9] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 8.daļā „Maize” iesniegto
piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti:
1) SIA „Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 50003062451, Skolas iela 61-43, Jūrmala,
LV-2016, (piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 8.daļā – 1128,55 EUR);
2) SIA „Alta S”, reģ. Nr. 43203003460, Pils iela 29, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 8.daļā – 896,00 EUR).
[10] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 9.daļā „Svaigi augļi un
ogas” iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti:
1) SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 9.daļā – 246,80 EUR);
2) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 9.daļā – 239,70 EUR).
[11] saskaņā ar Gulbenes novada domes iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas
pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 10.daļā „Bakalejas
preces” iesniegto piedāvājumu sarakstu, piedāvājumus iesniedza 3 (trīs) pretendenti:
1) SIA „Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, Vienības gatve 26A, Rīga, LV-1004,
(piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta 10.daļā – 4005,03 EUR);
2) SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 10.daļā – 3983,29 EUR);
3) SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, (piedāvātā
līgumcena iepirkuma priekšmeta 10.daļā – 3997,31 EUR).
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un instrukcijas prasībām iepirkuma
komisija veica iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu.
2. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 1.daļā „Piens un piena produkti” iesniegto piedāvājumu vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „LAKI FRUIT” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[2] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Izvērtējot A/S „Lazdonas piensaimnieks” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija
atzina, ka tas atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[4] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus,
iepirkuma 1.daļā „Piens un piena produkti” A/S „Lazdonas piensaimnieks” iesniegtais piedāvājums
ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 78,57 punktus.
3. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 2.daļā „Kartupeļi” iesniegto piedāvājumu vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „LAKI FRUIT” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
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[2] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus,
iepirkuma 2.daļā „Kartupeļi” SIA „LAKI FRUIT” iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski
visizdevīgākais, iegūstot 55 punktus.
4. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti” iesniegto piedāvājumu vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „BAJARDS” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst
iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[2] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Izvērtējot SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija
atzina, ka tas atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[4] Izvērtējot SIA „FOREVERS” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[5] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus,
iepirkuma 3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti” SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” iesniegtais
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 60 punktus.
5. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 4.daļā „Gaļas produkti un desas” iesniegto piedāvājumu vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „BAJARDS” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst
iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[2] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Izvērtējot SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija
atzina, ka tas atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[4] Izvērtējot SIA „FOREVERS” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[5] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus,
iepirkuma 4.daļā „Gaļas produkti un desas” SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” iesniegtais
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 54,92 punktus.
6. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 5.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti” iesniegto
piedāvājumu vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „LAKI FRUIT” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[2] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
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[3] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma
5.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti” SIA „LAKI FRUIT” iesniegtais
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 40 punktus..
7. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 76.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” iesniegto piedāvājumu
vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „LAKI FRUIT” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[2] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus,
iepirkuma 6.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” SIA „Kabuleti Fruit” iesniegtais
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 55 punktus.
8. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 7.daļā „Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras” iesniegto piedāvājumu
vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „LAKI FRUIT” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[2] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Aapkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus,
iepirkuma 7.daļā „Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras” SIA „Kabuleti Fruit” iesniegtais
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 51,45 punktus.
9. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 8.daļā „Maize” iesniegto piedāvājumu vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „Madonas patērētāju biedrība” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija
atzina, ka tas atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[2] Izvērtējot SIA „Alta S” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas atbilst
iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus,
iepirkuma 8.daļā „Maize” SIA „Madonas patērētāju biedrība” iesniegtais piedāvājums ir
saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 75,8 punktus.
10. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 9.daļā „Svaigi augļi un ogas” iesniegto piedāvājumu vērtēšana
[2] Izvērtējot SIA „LAKI FRUIT” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
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[4] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus, iepirkuma
9.daļā „Svaigi augļi un ogas” SIA „LAKI FRUIT” iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski
visizdevīgākais, iegūstot 53,85 punktus.
11. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram
„Siltais”” 10.daļā „Bakalejas preces” iesniegto piedāvājumu vērtēšana
[1] Izvērtējot SIA „Futurus Food” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[2] Izvērtējot SIA „LAKI FRUIT” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[3] Izvērtējot SIA „Kabuleti Fruit” iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisija atzina, ka tas
atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
[4] Apkopojot komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas tabulās norādītos datus,
iepirkuma 10.daļā „Bakalejas preces” SIA „Kabuleti Fruit” iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski
visizdevīgākais, iegūstot 54,86 punktus.
Kopsavilkums pēc individuālajām vērtēšanas tabulām:
Iegūto punktu skaits
Maksimālais punktu skaits 100
1.daļa
2.daļa
SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241
SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814
A/S „Lazdonas piensaimnieks”, reģ. Nr.
47103001811
SIA „BAJARDS”, reģ. Nr. 40103308414
SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr.
42403012397
SIA „FOREVERS”, reģ. Nr. 40003307535
SIA „Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586

34,6
51,3
78,57

55
54,73

Kopsavilkums pēc individuālajām vērtēšanas tabulām:
Iegūto punktu skaits
Maksimālais punktu skaits 100
6.daļa
7.daļa
SIA „Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr.
50003062451
SIA „Alta S”, reģ. Nr. 43203003460
SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241
SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814
SIA „Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586

3.daļa

4.daļa

5.daļa

37,65

38,29

40
32,10

54,51
60

39,46
54,92

33,65

40

8.daļa

9.daļa

10.daļa

53,85
40

41,5
54,86
51,78

75,8
70
51,42
55

45
51,45

1. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 1.daļā „Piens un piena produkti” iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma
pieņemšana un paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, A/S „Lazdonas piensaimnieks”, reģ. Nr. 47103001811,
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„Klētis”, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, nav pasludināts maksātnespējas process,
sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka
nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta
vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
A/S „Lazdonas piensaimnieks”, reģ. Nr. 47103001811, „Klētis”, Lazdonas pagasts, Madonas
novads, LV-4824, nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot
informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja,
ka A/S „Lazdonas piensaimnieks” nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
1.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 1.daļā „Piens un piena produkti”, A/S
„Lazdonas piensaimnieks”, reģ. Nr. 47103001811, „Klētis”, Lazdonas pagasts, Madonas novads,
LV-4824, ar līgumcenu bez PVN EUR 2164,20 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro, 20
centi).
1.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
2. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 2.daļā „Kartupeļi” iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un
paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas
iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas
stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas
process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu
valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta
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Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „LAKI FRUIT” nav nodokļu
un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
2.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 2.daļā „Kartupeļi”, SIA „LAKI
FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN EUR
740,00 (septiņi simti četrdesmit euro, 00 centi).
2.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
3. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti” iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma
pieņemšana un paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr.
42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, nav pasludināts maksātnespējas process,
sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka
nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta
vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, nav
nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts
ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „Rēzeknes
gaļas kombināts” nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
3.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti”,
SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, ar
līgumcenu bez PVN EUR 2296,20 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro, 20 centi).
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3.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
4. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 4.daļā „Gaļas produkti un desas” iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma
pieņemšana un paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr.
42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, nav pasludināts maksātnespējas process,
sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka
nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta
vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, nav
nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts
ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „Rēzeknes
gaļas kombināts” nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
4.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 4.daļā „Gaļas produkti un desas”, SIA
„Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, ar
līgumcenu bez PVN EUR 1227,50 (viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņi euro, 50 centi).
4.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
5. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 5.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti” iesniegto piedāvājumu
vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana
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Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas
iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas
stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas
process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu
valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „LAKI FRUIT” nav nodokļu
un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
5.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 5.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā
akvakultūras produkti”, SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV1073, ar līgumcenu bez PVN EUR 621,00 (seši simti divdesmit viens euro, 00 centi).
5.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
6. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 6.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” iesniegto piedāvājumu vērtēšana,
lēmuma pieņemšana un paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas
iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas
stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas
process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
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SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu
valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „Kabuleti Fruit” nav nodokļu
un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
6.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 6.daļā „Lauku platībās audzētās
dārzeņu kultūras”, SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar
līgumcenu bez PVN EUR 206,21 (divi simti seši euro, 21 cents).
6.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
7. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 7.daļā „Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras” iesniegto piedāvājumu vērtēšana,
lēmuma pieņemšana un paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas
iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas
stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas
process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu
valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „Kabuleti Fruit” nav nodokļu
un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
7.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās
aprūpes centram „Siltais””, identifikācijas Nr. GND-2015/26, 7.daļā „Segtās platībās audzētas
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dārzeņu kultūras”, SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar
līgumcenu bez PVN EUR 628,80 (seši simti divdesmit astoņi euro, 80 centi).
7.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
8. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 8.daļā „Maize” iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr.
50003062451, Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016, nav pasludināts maksātnespējas process,
sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka
nav pasludināts tās maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta
vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
SIA „Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 50003062451, Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016,
nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts
ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „Madonas
patērētāju biedrība” nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
8.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 8.daļā „Maize”, SIA „Madonas
patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 50003062451, Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016, ar līgumcenu bez
PVN EUR 1128,55 (viens tūkstotis viens simts divdesmit astoņi euro, 55 centi).
8.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

12

9. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 9.daļā „Svaigi augļi un ogas” iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un
paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas
iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas
stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas
process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu
valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „LAKI FRUIT” nav nodokļu
un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
9.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 9.daļā „Svaigi augļi un ogas”, SIA
„LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN
EUR 246,80 (divi simti četrdesmit seši euro, 80 centi).
9.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
10. Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību
gadā” 10.daļā „Bakalejas preces” iesniegto piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un
paziņošana
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, LR Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas
iela 82, Rīga, LV-1073, nav pasludināts maksātnespējas process, sabiedrība neatrodas likvidācijas
stadijā un nav apturēta tās saimnieciskā darbība, un secināja, ka nav pasludināts tās maksātnespējas
process, sabiedrība neatrodas likvidācijas stadijā un nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība.
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Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punktu, atbilstoši iepirkuma
instrukcijas 5.4.punktam iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti,
SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, nav nodokļu un citu
valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu parādnieku datu bāzē, iepirkuma komisija secināja, ka SIA „Kabuleti Fruit” nav nodokļu
un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto un
desmito daļu, un iepirkuma instrukcijas 5.2.punktu, kas nosaka, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir ir
instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atklāti
balsojot par – 3, pret – 0, atturas – 0, iepirkuma komisija nolēma:
10.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai
2015./2016.mācību gadā”, identifikācijas Nr. GND-2015/27, 10.daļā „Bakalejas preces”, SIA
„Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu bez PVN
EUR 3997,31 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi euro, 31 cents).
10.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

(personīgais paraksts)
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