Atklāts konkurss
“Pārtikas produktu piegāde Tukuma ledus hallei”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/52)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Iepirkuma priekšmeta 1., 4. un 6. daļa
2019. gada 4. februārī
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese
Tukuma novada Dome (TND);
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975;
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs
TND – 2018/52
3. Iepirkuma procedūras veids
Atklāts konkurss.
4. Iepirkuma priekšmets un apjoms.
4.1.
Pārtikas produktu piegāde Tukuma novada PSIA “Tukuma ledus halle” saskaņā ar
tehniskajām specifikācijām šī konkursa nolikuma 1.pielikumā. CPV iepirkumu klasifikatora kods:
15000000 – 8 (Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija).
4.2.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 11 (vienpadsmit) daļās:
4.2.1.

1. iepirkuma priekšmeta daļa – Gaļa un gaļas produkti;

4.2.2.

2. iepirkuma priekšmeta daļa – Vistas un vistas gaļas produkti;

4.2.3.

3. iepirkuma priekšmeta daļa – Zivis;

4.2.4.

4. iepirkuma priekšmeta daļa – Piena produkti;

4.2.5.

5. iepirkuma priekšmeta daļa – Maizes izstrādājumi;

4.2.6.

6. iepirkuma priekšmeta daļa – Dārzeņi un garšaugi;

4.2.7.

7. iepirkuma priekšmeta daļa – Augļi un ogas;

4.2.8.

8. iepirkuma priekšmeta daļa – Sulas, ogu un dārzeņu konservi, kompoti;

4.2.9.

9. Iepirkuma priekšmeta daļa – Bakalejas izstrādājumi;

4.2.10. 10. iepirkuma priekšmeta daļa – Vistas olas;
4.2.11. 11. iepirkuma priekšmeta daļa – Konditorejas izstrādājumi.
4.3.
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām,
ievērojot konkursa nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.

5. Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums
publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2018. gada
29. oktobrī. Iepriekšējais informatīvais paziņojums nebija.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Dace Lebeda – Pašvaldības izpilddirektore
Komisijas locekļi:
Laila Dzalbe – Finanšu nodaļas vadītāja
Modris Liepiņš – PSIA “Tukuma ledus halle” valdes loceklis
Ieva Ručevska – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste
Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums.
Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieka A. Driķa 2018. gada 19. oktobra rīkojums
Nr. 198-d, Tukuma novada Domes iepirkumu komisijas nolikums (Tukuma novada Domes
27.07.2017. lēmums, prot. Nr.14., 13.§ ar 26.07.2018. grozījumiem, prot. Nr. 17., 31.§).
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds
veikts.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 16. novembrim, plkst. 11.00.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 6.punktu, ja tiek paredzēta elektroniska
piedāvājumu iesniegšana, šo noteikumu 3. punktā minēto piedāvājumu iesniegšanas
termiņu var samazināt par piecām dienām.
8. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus 1., 4. un 6. daļā, kā arī
piedāvātās cenas.
Nr.
p. k.

Pretendents

1.

SIA “Bajards”

2.

SIA “Rēzeknes
gaļas kombināts”

3.

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks EIS “ekonkursu” apakšsistēmā
13.11.2018. plkst. 15.27

Kopējā piedāvātā līgumcena, EUR bez
PVN
1.daļa

4.daļa

6.daļa

9 417,00

-

-

15.11.2018. plkst. 9.35

8 488,8

-

-

SIA “Sanitex”

16.11.2018. plkst. 10.20

9 885,60

8 026,80

4 559,88

4.

SIA “Kurzemes
gaļsaimnieks”

16.11.2018. plkst. 9.13

8 896,8

-

-

5.

SIA “Laki Fruit”

15.11.2018. plkst.13.07

-

-

4 866,00

6.

SIA “Lietas MD”

14.11.2018. plkst. 12.52

-

-

5 653,20

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2018. gada 16. novembrī plkst. 11.00, Tukuma
novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.
10. Tā Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu
izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums
Līgumu par atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 1. un 4. daļu nolemts slēgt ar
SIA “SANITEX”, jo tās kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām atklāta konkursa
nolikumā, t. sk. tehniskajās specifikācijās, noteiktajām prasībām un tās piedāvājums tika
atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma noteikšanas kārtību (nolikuma 5. pielikums), ar iegūto kopējo punktu skaitu 1. daļā –
73,58 punkti, ar iegūto kopējo punktu skaitu 4. daļā – 75 punkti.

Piedāvātā līgumcena 1. daļā – EUR 9 885,60 bez PVN;
Piedāvātā līgumcena 4. daļā – EUR 8 026,80 bez PVN.

Līgumu par atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 6. daļu nolemts slēgt ar SIA “Laki
Fruit”, jo tās kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām atklāta konkursa nolikumā, t. sk.
tehniskajās specifikācijās, noteiktajām prasībām un tās piedāvājums tika atzīts par
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma noteikšanas kārtību (nolikuma 5. pielikums), ar iegūto kopējo punktu skaitu
6. daļā – 63,11 punkti.
Piedāvātā līgumcena 6. daļā – EUR 4 866,00 bez PVN.

Iepirkuma daļa un vērtēšanas kritērijs

Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN

1.daļa

SIA „Sanitex”

Daļa

SIA „Bajards”

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas vērtējumu tabula

9 417,00

9 885,60

Kritērija vērtējums punktos

30

28,58

Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana

Ir

Ir

Kritērija vērtējums punktos

10

10

31-70km

71-100 km

Kritērija vērtējums punktos

15

10

NPKS un BLS reģistrētie produkti

2

11

4,55

25

59,55

73,58

Videi draudzīga produkta piegāde (attālums, km)

Kritērija vērtējums punktos
IASI un BRSI sertificēti produkti

Kopā:

Daļa

Iepirkuma daļa un vērtēšanas kritērijs

Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN

4.daļa

SIA „Sanitex”

Kritērija vērtējums punktos

8 026,80

Kritērija vērtējums punktos

30

Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana

Ir

Kritērija vērtējums punktos

10

Videi draudzīga produkta piegāde (attālums, km)

71-100 km

Kritērija vērtējums punktos

10

NPKS un BLS reģistrētie produkti

10

Kritērija vērtējums punktos

25

IASI un BRSI sertificēti produkti
Kritērija vērtējums punktos
Kopā:

Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN

4 866,00

5 653,20

4 559,88

28,11

24,20

30,00

Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana

Ir

Ir

Ir

Kritērija vērtējums punktos

10

10

10

71-100 km

31-70km

71-100 km

10

15

10

IASI un BRSI sertificēti produkti

5

1

4

Kritērija vērtējums punktos

15

3

12

63,11

52,20

62

Kritērija vērtējums punktos

6.daļa

SIA “Sanitex”

Iepirkuma daļa un vērtēšanas kritērijs

SIA “Lietas MD”

SIA „Laki Fruit”

Daļa

75

Videi draudzīga produkta piegāde (attālums, km)
Kritērija vērtējums punktos
NPKS un BLS reģistrētie produkti
Kritērija vērtējums punktos

Kopā:

11. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi.
Tāda informācija nav norādīta.
12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu
Pretendentu SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” un SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, iesniegtais
Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1. daļas izpildei neatbilst visām Tehniskajās
specifikācijās noteiktajām prasībām, t. i. SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” Tehniskā piedāvājuma
8. pozīcijā piedāvāto cīsiņu (cūkgaļas) produkta gaļas saturs ir 75%, kas ir pretrunā ar
Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību – 80% un SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” Tehniskā
piedāvājuma 5. pozīcijā piedāvātas svaigas liellopu aknas, kas ir pretrunā ar Tehniskajās
specifikācijās noteikto prasību – cūkas gaļas atdzesētas aknas.

13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs – pamatojums iepirkuma
procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107
“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19. punktu
Iepirkuma priekšmeta 6. daļā tika saņemts tikai viena pretendenta piedāvājums. Atklāta konkursa
nolikuma 3.1. – 3.2. punktos ietvertās kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, t.i.
atbilstošas iepirkuma priekšmeta saturam un apjomam. Nolikuma 3.1. punktā izvirzītās prasības ir
izvirzītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nolikuma 3.2. punktā izvirzītās prasības
pretendenta autotransportam saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildes laikā veicamajām
piegādēm, kuru izpildes nodrošināšanai nepieciešams autotransports.

14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai
izbeigt iepirkuma procedūru.
Tāds lēmums netika pieņemts.
15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums,
piedāvājumu par nepamatoti lētu.
Tāds lēmums netika pieņemts.

ja

iepirkuma

komisija

atzinusi

16. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta piedāvājumu elektroniska iesniegšana, ja
pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās
informācijas sistēmas.
Piedāvājumi tika iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā.
17. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. Nav.
Komisijas priekšsēdētājs:
______________________ Ē. Lukmans
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
_____________________ D. Lebeda
Komisijas dalībnieki:
______________________ L. Dzalbe
______________________ M. Liepiņš
______________________ I. Ručevska

