
LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA

SALlENAS VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 4213900512, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469, tālr. 65475311,

fakss 65475287, e-pasts: skola@saliena.lv

Iepirkums" Pārtikas produktu piegāde Salienas vidusskolas vajadzībām
2016. gadā "

Pretendentu atlases, tehnisko piedāvajumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas
sanāksmes protokols

2016.gada 18.janvārī

1. Iepirkuma pasūtītāja nosaukums _ Salienas vidusskola
2. Iepirkuma pasūtītāja nosaukums -Pārtikas produktu piegāde Salienas vidusskolas

vajadzībām 2016. gadā.
3. Iepirkuma priekšmets un līguma izpildes vieta: Salienas vidusskola, Centrāles iela 21,

Salienas pagasts, Daugavpils novads.
4. Iepirkuma idenfikācijas Nr. SPP 201517.
5. Komisijas izveidošanas pamatojums _ 2015.gada 03.decembra rīkojums Nr. 125a.
6. Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja _ Antoņina Redkova, skolas direktore
Komisijas locekli _ S.Vitkovska, saimniecības vadītāja

L.Korabļova, direktora vietniece
M.Kažaronoka, skolas lietvede
A. Aļošina - pavāre

Sēdi vada: komisijas priekšsēdētāja Antoņina Redkova
Sēdi protokole: komisijas locekle Svetlana Vitkovska

Darba kārtība:
1. Pretendentu atlase
2. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana.

1. Pretendentu atlase
1.1. Komisijas locekli izskata un izvertē iesniegto piedāvājumu atbilstību saskaņā ar

iepirkumu nolikumu procedūras 3., 4.1. un 4.2.pantiem.
AS "Latvijas maiznieks" piedāvājums iesniegts 2016. gada 11.janvārī plkst.l O"

Komisija konstatē: Tā kā iepirkumā tika saņemts tikai viens pretendents tiek izvērtēts prasību
pamatojums. Ko iija konstatē, ka prasības ir reālas un pamatotas, Daugavpils reģionā darbojas
tikai viens uzņēmums, kurš nodarbojas ar maizes piegādi.

mailto:skola@saliena.lv


Komisijas locekli izskata un izvērtē saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikuma 3.un
4.punkta iesniegtos pretendentu atlases dokumentus. (Pretendentu atlases dokumentu atbilstības
parbaudes tabula pielikumā uzz 1 lp.)

1.2. Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,
atklāti balsojot ar -5 balsīm - "par", 0- "pret", 0 -"atturas", nolemj:

1) atzīt par atbilstošu pretendentu AS "Latvijas maiznieks" jo iesniegtie
pretendentu atlases dokumenti atbilst visām nolikuma 3.un 4.punktā minētajām
prasībām.

2. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

2.1. Komisijas locekli izskata un izvertē saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikuma
5. pankta iesniegtos pretendentu atlases dokumentus.

(Pretendentu tehniskā unjinašu piedāvājuma pārbaudes tabula 2. pielikumā uz 21p.)

Komisija konsatē:

2.2. Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
24.pantu, atklāti balsojot ar .•5 balsīm - "par", 0- "pret", 0 -"atturas", nolemj:

1. atzīt par atbilstošu pretendentu AS "Latvijas maiznieks" jo iesniegtie pretendentu
atlases dokumenti atbilst visām nolikuma 5. punktā minētajām prasībām;

2.3. Komisija pārbauda, vai finanšu piedavājumā iekļāutas visas prasītās iz, ..aksas, vai finanšu
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī pārbauda, vai nav saņemts nepamatoti lēts
piedavājums.

2.4. Komisija salīdzina pretendentu finanšu piedavājums:

Pretendenti

Preču grupas

AS "Latvijas maiznieks"

Preču grupa Nr.l.
Maize, barankas 1895,40

Preču grupa Nr.2.
Konditorijas izstrādājumi 1038,00

~



Komisijas lēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24. pantu, 56. panta
7.punktu, un iepirkuma nolikuma 4.3.3. punktu, ņemot vērā to, ka piedāvājuma izveles kritērijs ir
piedāvājums ar viszemāko cenu, Iepirkumu komisija atklāti balsojot ar 5 balsīm - "par", 0-
"pret", 0 - "atturas", nolemj:

Iepirkumā .Pārtikas preču iegāde Salienas vidusskolas vajadzībām" ir uzvarējuši:

1) AS" Latvijas Maiznieks":
Pārtikas preču grupa Nr. 1. " Maize, barankas", līgumcena - EUR 1 895,40;
Pārtikas preču grupa Nr.2. "Konditorijas izstrādājumi", līgumcena - EUR
1038,00.

Slēgt līgumu ar :
AS "Latvijas maiznieks", reģistrācijas Nr.40003034051, juridiskā adrese
Mazā Viļņas 9, Daugavpi1ss, LV-5404 par pārtikas produktu piegādi Salienas
vidusskolas vajadzībām par līgumcenu EUR 2933,40, kas kopā ar PVN
sastāda EUR 3549,41.

Triju darbdienu laikā no lēmumu pieņemšanas nosūtīt visiem pretendentiem paziņojumu par
pieņemto lēmumu.

Piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt informatīvu paziņojumu par
noslēgto līgumu IUB mājas lapā intemetā.

Komisijas locekli:

A.RedkovaKomisij as priekšsēdētāj a:

S.Vitkovska

L.Korabļova

;I/HM Kažaronoka

~. Aļošina



1.pielikums
2016.gada 18janvāra protokolam
(iepirkuma ident. Nr. SPP 2015/7)

Iesniedzamie dokumenti saskaņā ar
nolikuma 3. un 4.punkta AS "Latvijas maiznieks"

Pretendenta pieteikums dalībai
atklātā konkursā pēc parauga,
l.pielikums. To paraksta Pretendenta
vadītājs VaI vadītāja pilnvarota
persona.
Pretendenta apstiprināta Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra
izdotas reģistrācijas apliecības VaI
līdzvertīgas komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīts
izdotas reģistrācijas apliecības kopija
Apliecinajums, ka pretendenta rīcībā
ir pieteikami resursi, lai nodrošinātu
Pasūtītāju ar pārtikas precēm
Nolikumā 4.4. punktā norādītajā
līguma darbības laikā.
Apliecinājums, kas paredz, ka
pretendentam ir autotransports, kurš
nodrošina pārtikas preču (t.sk.
saldētu, atvēsinātu pārtikas produktu)
piegādi, lai produkts nezaudētu savu
sākotnējo kvalitāti

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas locekli:

+

+

+

+

~ A.Redkova

ģ~t..S.VitkovSka

~---. L.Korabļova

/;/f;I!M. Kažaronoka

#.A10Šina



2.pielikums
2015.gada 21.decembra protokolam

(iepirkuma ident. Nr. SPP 2015/7)

AS "Latvijas Maiznieks"

Nr. Iesniedzamie dokumenti saskaņa ar
p.k. nolikuma 5.punkta

1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo
saskaņā ar Tehniskajās
specifikācijas ( 2.pielikums)
noteiktajām prasībām:

+

Preču grupa Nr.l.
Maize, barankas

+

Preču grupa Nr.2.
Konditorijas izstrādājumi

2. Finansu piedāvājumā norāda l '
kopējo cenu, par kādu tiks
piegādātas Tehniskajās
specifikācijas atbilstošas pārtikas
visā 1īguma darbības periodā, kā arī
vienas vienības cenu un vienas
vienības atlaidi. Finanšu
piedāvājumu sagatavo atbilstoši
Nolikumam pievienotajai finanšu
piedāvājuma formai ( 3.pielikums).

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas locekli:

+

+

A.Redkova

L.Korabļova
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