PAZIŅOJUMS par pieņemto lēmumu
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.pantu, Iepirkumu komisija paziņo
iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada izglītības iestādēs”
ar ID Nr. PND 2018/21, rezultātu:
1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Tālrunis: 65322766
e-pasts: dome@preili.lv
2. Iepirkuma priekšmets: „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada
izglītības iestādēs”
3. Identifikācijas Nr.: PND 2018/21
4. Datums, kad iepirkums izziņots interneta tīklā:
www.preili.lv: 09.08.2018. – paziņojums par iepirkuma veikšanu, www.iub.gov.lv –
09.08.2018. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem –
paziņojums par līgumu
5. Piedāvājuma iesniegšanas datums: 17.08.2018., plkst. 10.00
6. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas datums: 23.08.2018.
7. Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. panta
pirmajā daļā noteikto kārtību, iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums par PIL
2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem ( 17.kategorija, CPV kods 55524000-9, skolas
ēdināšanas pakalpojumi).
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 2 (divi)
9. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – Komisija no visiem kvalifikācijas un
tehniskajām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu.
10. Pretendentu piedāvāto visu nedēļas ēdienkaršu vidējās izmaksas vienam
izglītojamajam EUR bez PVN un viena gada cenu attiecīgajai klašu grupai:
Pretendenta nosaukums un piedāvātās visu nedēļas ēdienkaršu
vidējās izmaksas vienam izglītojamajam EUR bez PVN un viena
gada cena attiecīgajai klašu grupai

Nr.
p.k.

Vecuma
grupa

SIA “Ēdiens.lv”
Izmaksas
vienam
izglītojamajam

SIA “Arka Preiļi”
Izmaksas
vienam
izglītojamajam

Viena gada
izmaksas

1. - 4.klase

Preiļu 2.vidusskola
1.12
15 041.60

1.29

17 324.70

5. – 12.klase

1.16

1.29

35 526.60

1. – 4.klase

Preiļu 1.pamatskola
1.12
39 603.20

1.29

45 614.40

5. – 9.klase

1.16

47 525.20

1.29

52 851.30

x

134 116.40

x

151 317.00

KOPĀ:

Viena gada
izmaksas

31 946.40

11. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma skaitliskais novērtējums un
pretendenti ieguva šādu skaitlisko novērtējumu:
Pretendents SIA
Pretendents SIA
“Ēdiens.lv”
“Arka Preiļi”
Nolikuma
punkts

Kritērijs

Produktu, kuri atbilst BL,
13.1.1. NPKS vai LPIA prasībām,
daudzums
13.1.2. Cena - piedāvātā līgumcena
Produktu, kuri atbilst BL,
13.1.3. NPKS vai LPIA prasībām,
piegāde
Kopā:

Maks.
punktu
skaits

Faktiskais
pretendenta
piedāvājums
pēc
vērtējuma

Piešķirto
punktu
skaits

Faktiskais
pretendenta
piedāvājums
pēc
vērtējuma

Piešķirto
punktu
skaits

20

37

16.82

44

17.60

50

134 116.40

50

151 317.00

44.32

30

74

19.47

114

30

100

x

86.29

x

91.92

12. Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums, un piedāvātā līgumcena:
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā līgumcena,
EUR (bez PVN)
EUR 151 317.00 (viens simts piecdesmit
SIA “Arka Preiļi”
reģ.nr. 41503011153
viens tūkstotis trīs simti septiņpadsmit
euro, 00 centi). Vienas porcijas ēdināšanai
dienā izmaksas ir EUR 1.29 (viens euro
29 centi). Pretendents ieguva vislielāko
skaitlisko novērtējumu – 91.92 punkti,
kas
ir
saimnieciski
izdevīgākais
piedāvājums
13. Pretendenta nosaukums, kurš netiek uzaicināts noslēgt līgumu un iepirkumu
komisijas pamatojums:
Nosaukums
Pamatojums
EUR 134 116.40 (viens simts trīsdesmit četri
SIA “Ēdiens.lv”
tūkstoši viens simts sešpadsmit euro un 40
centi). Vienas porcijas ēdināšanai dienā
izmaksas ir: 1.-4.klase EUR 1.12 (viens euro
12 centi), 5. – 12.klase EUR 1.16 (viens euro
un 16 centi).
Pretendents ieguva skaitlisko novērtējumu –
86.29 punkti. Piedāvājums atbilst iepirkuma
nolikuma prasībām, bet nav saimnieciski
izdevīgs piedāvājums.
14. Īpašie nosacījumi: Līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar
iepirkuma Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
15. Lēmuma pamatojums, ja Komisija noraidījusi visus piedāvājumus – nav.
16. Lēmuma pamatojums, ja Komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru – nav.

17. Līguma termiņš: Plānotais līguma darbības laiks - līgums tiks slēgts uz 1 (vienu)
gadu ar Pasūtītāja tiesībām ik gadu pārskatīt līguma darbības termiņu un pagarināt
tā darbības termiņu uz turpmāko gadu. Kopumā visā līguma darbības laikā līguma
darbības termiņš nepārsniedz 3 (trīs) gadu periodu.
18. Paziņojuma nosūtīšanas datums – 24.08.2018.
17. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 68. panta otro daļu
informē, ka pretendentiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam
iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kas minēti PIL 68. panta pirmajā
daļā, PIL 68. panta otrās daļas noteiktajos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 37.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai
personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot
elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 37.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai
personai pa pastu.
Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem var iesnigt Iepirkumu uzraudzības
birojam Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010.

