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LATVIJAS REPUBLIKA 

OZOLNIEKU NOVADS 

 

OZOLNIEKU NOVADA DOME 

IEPIRKUMU UN IZSOĻU KOMISIJA  
Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018  

Tālr.63084708, fakss 63050868, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv 

_____________________________________________________________________ 

 Ozolnieku novadā Ozolnieku pagastā 

 

 

Sēdes protokols Nr.108/2018  

 

Ozolnieku novada Ozolniekos 2018.gada 1.augustā plkst. 8:00  

 

1. Pasūtītājs: Ozolnieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, 

Ozolnieku pagasts, LV 3018  

2. Iepirkums: „Ēdināšanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. OND 2018/26 

3. Iepirkuma un izsoļu komisijas sastāvs (turpmāk – Iepirkumu komisija) un izveidošanas 

pamatojums: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, Iepirkumu komisijas locekļi: Jana 

Vilciņa, Ilona Butkus, Santa Bērziņa un Andulis Židkovs, kuri darbojās saskaņā ar 2018. gada 20 jūnija 

rīkojumu Nr. 3.2./93; 

4. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts: ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ozolnieku novada PII 

Pūcīte, PII Saulīte, PII Zīlīte, PII Bitīte, Ozolnieku vidusskolas, Salgales pamatskolas, Garozas 

pamatskolas, Teteles pamatskolas vajadzībām. 

5. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu šādā secībā: 

1) piedāvājuma noformējuma pārbaude; 

2) pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām; 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. jūlijs plkst.14:00. 

7. Piedāvājuma atvēršanā un izskatīšanā klātesošo iepirkuma komisijas locekļu vārds, uzvārds un 

amats: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, Iepirkumu komisijas locekļi: Jana Vilciņa, 

Santa Bērziņa un Andulis Židkovs. 

8. Protokolē: Santa Bērziņa. 

9. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus (piedāvājumu iesniegšanas secībā):  

 

Nr. p.k. Pretendenta nosaukums  Piedāvājumu iesniegšanas laiks 

1. SIA Firma “Konstants” Reģ Nr. 41703001675 23.07.2018., plkst.10:05 

2. IK “Kanto” Reģ. Nr. 53602014731 

SIA “LIA C” Reģ. Nr. 40203014931 
23.07.2018., plkst.11:40 

3 SIA “Saltums Kandavā” Reģ. Nr.49202002956 23.07.2018., plkst.12:30 

4. SIA “Aniva” Reģ. Nr 50003115551  23.07.2018., plkst.13:15 

5. SIA “Datina” Reģ. nr. 43603039285 23.07.2018., plkst.13:20 

6. SIA “Ēdiens lv” Reģ. nr. 5010385827 23.07.2018., plkst.13:24 
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Katrs iepirkumu komisijas loceklis sāk piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu atbilstoši izvirzītajām noformējuma un kvalifikācijas prasībām. Pēc individuālu 

piedāvājumu izskatīšanas iepirkumu komisijas locekļi apkopo individuālos vērtējumus.  

Iepirkumu komisijas vērtējums, par noformējuma un kvalifikācijas prasību izpildi, izskatot pretendentu iesniegtos piedāvājumus 
Nolikuma 

punkts 
Prasība Iesniedzamais dokuments 

PRETENDENTI, KURI IESNIEGUŠI PIEDĀVĀJUMUS, VĒRTĒJUMS 

Atbilsts izvirzītajām prasībām Neatbilst izvirzītajām prasībām 

Noformējuma prasības 

1.5.1. – 

1.5.12., 

Piedāvājums noformēts atbilstoši 

nolikuma 1.5. punktā 

norādītajām prasībām.  

Attiecās uz visiem piedāvājumā 

iesniegtajiem dokumentiem 

 

1) IK “Kanto” ar SIA 

“LIA C” 

 

2) SIA Firma “Konstants”  

 

3) SIA “Saltums 

Kandavā”  

 

4) SIA “Aniva” 

 

5) SIA “Datina” 

 

SIA “Ēdiens lv” 

 

1. Piedāvājumam, atbilstoši 1.5.2 prasībām nav pievienots 

viens eksemplārs elektroniskajā datu nesējā. Piedāvājums 

iesniegts papīra formātā, tāpēc ir iespējams piedāvājumu 

izvērtēt. 

2. Atbilstoši nolikuma 1.5.3. punkta prasībām, satura rādītājā 

norādītais lapu skaits neatbilst faktiskajam lapu skaitam. 

Daudzi dokumenti nav sanumurēti. Piedāvājums ir 

caurauklots divās kārtās ar nostiprināties auklas galiem, 

neapliecinot lapu skaitu, bet ir parakstīta caurauklošanas 

uzlīme un redzams, ka piedāvājumu pēc caurauklošanas 

neviens nav papildinājis vai mainījis tā saturu. 

3. Finanšu piedāvājuma veidlapā drukājot dokumentu ir 

tehniski nodzēsusies 4. daļas piedāvājumu beigu daļa, kā 

rezultātā nav redzams finanšu piedāvājuma 4. daļas 

atšifrējums par visām skolām un vecuma grupām. Tehniskā 

kļūda netraucē komisiju vērtēt pārējās daļas, un no 

pieteikuma veidlapā norādītās kopējās summas, ir 

konstatējams kopējās cenas piedāvājums attiecīgajā daļā. 

Piedāvājumā pieļautās noformējuma kļūdas, nav tik būtiskas, lai 

nevarētu piedāvājumu vērtēt nākošajā posmā. 

 

Atbilstoši nolikuma 6.3. punktam, Iepirkumu komisija balsojot par pretendentu IK “Kanto” ar SIA “LIA C”, SIA Firma “Konstants”, SIA “Saltums Kandavā”, SIA 

“Aniva”, SIA “Datina” SIA “Ēdiens lv” piedāvājumu vērtēšanu nākošajā posmā:  

Svetlana Krūmiņa – “par” 

Andulis Židkovs – “par” 

Santa Bērziņa – “par” 

Jana Vilciņa – “par” 

vienbalsīgi nolemj, ka pretendentu IK “Kanto” ar SIA “LIA C”, SIA Firma “Konstants”, SIA “Saltums Kandavā”, SIA “Aniva”, SIA “Datina piedāvājumi ir 

noformēti atbilstoši nolikumā izvirzītajām noformējuma prasībām un ir vērtējami nākošajā posmā, un ka pretendenta SIA “Ēdiens lv” daļēji atbilst noformējuma 

prasībām, bet ir vērtējams nākošajā posmā. 
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Nolikuma 

punkts 
Prasība Iesniedzamais dokuments 

PRETENDENTI, KURI IESNIEGUŠI PIEDĀVĀJUMUS, VĒRTĒJUMS 

IK “Kanto” 

ar SIA “LIA 

C” 

SIA Firma 

“Konstants” 

SIA “Saltums 

Kandavā” 
SIA “Aniva”, SIA “Datina” 

SIA “Ēdiens 

lv” 

Kvalifikāciju prasības pārbaude 

3.1.  

Pieteikumu par piedalīšanos 

iepirkumā jāparaksta pretendenta 

pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai 

tā pilnvarotai personai. 

Ja pretendents ir piegādātāju 

apvienība un sabiedrības līgumā nav 

atrunātas pārstāvības tiesības vai nav 

izsniegta pilnvara pieteikuma dalībai 

iepirkumā oriģināls jāparaksta katras 

personas, kas iekļauta piegādātāju 

apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības 

tiesībām. 

Pieteikums dalībai iepirkumā, 

atbilstoši paraugam nolikuma 

1.pielikumā. 

 

 

Pilnvara, gadījumā, ja pieteikumu 

un/ vai piedāvājumu paraksta 

pretendenta pilnvarotā persona. 

ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST 

3.2. 

Pretendents ir reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs, atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

 

Pretendents, kas reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā, reģistrācijas faktu 

komisija pārbauda www.lursoft.lv. 

Pretendenta, kas reģistrēti ārvalstīs – 

jāiesniedz komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija vai līdzvērtīgas 

iestādes izdots dokuments, kas ir 

atbilstošs attiecīgās valsts 

normatīviem aktiem. Ja tādas nav 

(reģistrācijas valsts normatīvais 

regulējums neparedz reģistrācijas 

apliecības izdošanu), tad iesniedz 

informāciju par Kandidāta 

reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, 

kā arī norāda kompetento iestādi 

reģistrācijas valstī, kas 

nepieciešamības gadījumā var 

apliecināt reģistrācijas faktu. 

ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST 

3.3. 

Pretendenta vidējais gada finanšu 

apgrozījums trīs iepriekšējo finanšu 

gadu laikā ir ne mazāks kā 

Pretendenta finanšu piedāvājumā 

norādītā kopējā piedāvātā līgumcena 

par 12 mēnešu periodu (summējot 

Pretendents aizpilda Nolikuma 

1.pielikuma Finanšu apgrozījuma 

tabulu, kur norāda:  

1) pretendenta finanšu 

apgrozījumu trīs iepriekšējos gados 

(katra gada: 2015., 2016., 2017.g., 

apgrozījumu norāda atsevišķi); 

 

Vidējais 

finanšu 

apgrozījums 3 

gados: 

 1 330 574,33  

 

Vidējais 

finanšu 

apgrozījums 3 

gados: 

 405 271,00  

 

Vidējais 

finanšu 

apgrozījums 3 

gados: 

 1 234 077,00  

 

Vidējais 

finanšu 

apgrozījums 3 

gados:  

3 737 065,33 

 

Vidējais 

finanšu 

apgrozījums 3 

gados: 

 92 744,33  

 

Vidējais 

finanšu 

apgrozījums 3 

gados:  

418 246,00 

http://www.lursoft.lv/
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visas daļas, kurām pretendents 

iesniedzis piedāvājumu). 

Gadījumā, ja pretendents iesniedzis 

piedāvājumu uz visām iepirkumu 

daļām, tā pēdējo 3 gadu vidējam 

finanšu apgrozījumam jābūt ne 

mazākam, kā kopējai piedāvātajai 

(visu daļu kopsummas) 12 mēnešu 

perioda līgumcenai. Pretējā 

gadījumā, pretendents tiks atzīts par 

neatbilstošu kvalifikācijas prasībām 

visās daļās. 

Ja piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, šī prasība 

attiecināma uz piegādātāju 

apvienības dalībnieku kopējo 

vidējo gada finanšu apgrozījumu 

2)  pretendenta vidējo finanšu 

apgrozījumu trīs iepriekšējos finanšu 

gados; 

 

Pasūtītājs pretendenta sniegto 

informāciju pārbauda, ņemot vērā 

informāciju par pretendenta finanšu 

pārskatu, kas iesniegts Valsts 

ieņēmumu dienestā un publiski 

pieejams Uzņēmuma reģistrā. 

 

Pretendents sniedz informāciju par 

trim iepriekšējiem finanšu gadiem, 

ciktāl informācija par šo apgrozījumu 

ir iespējama, ņemot vērā pretendenta 

dibināšanas (reģistrācijas) laiku 

EUR 

 

Piedāvājuma 

kopējā 

līgumcena par 

12 mēnešu 

periodu: 

280 050,00  

EUR 

 

ATBILST 

EUR 

 

Piedāvājuma 

kopējā 

līgumcena par 

12 mēnešu 

periodu: 

405 097,50 

EUR 

 

ATBILST 

EUR 

 

Piedāvājuma 

kopējā 

līgumcena par 

12 mēnešu 

periodu: 

394 609,70 

EUR 

 

ATBILST 

EUR 

 

Piedāvājuma 

kopējā 

līgumcena par 

12 mēnešu 

periodu: 

705 256,00 

EUR 

 

ATBILST 

EUR 

 

Piedāvājuma 

kopējā 

līgumcena par 

12 mēnešu 

periodu: 

150 993,10 

EUR 

 

NEATBILST 

EUR 

 

Piedāvājuma 

kopējā 

līgumcena par 

12 mēnešu 

periodu: 

760 325,70 

 

 

NEATBILST 

3.4. 

Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu 

laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. 

gadā līdz pieteikuma iesniegšanas 

dienai) līdz piedāvājuma 

iesniegšanai ir pozitīva pieredze:  

 ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšanā un vides aizsardzības 

pasākumu īstenošanā ēdināšanas 

pakalpojumu līgumu izpildē, un ir 

vismaz 3 (trīs) noslēgti līgumi par 

ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšanu, ievērojot 2012. gada 

13. marta Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 172 “Noteikumi par 

uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”, no kuriem vismaz viena 

līguma ietvaros pakalpojumi sniegti 

izglītības iestāžu izglītojamiem, 

sociālās aprūpes vai sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem 

vai ārstniecības iestāžu pacientiem, 

kurā apkalpoti ne mazāk kā 200 

klienti un vismaz viens līgums, kura 

ietvaros veikta ēdiena piegāde, 

nodrošinot pakalpojumu ne mazāk kā 

100 cilvēkiem. 

Aizpildīta pieredzes apraksta veidlapa 

nolikums 2 pielikums. 

 

 

ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST 

Norādīti 

noslēgti 3 

līgumi par 

pakalpojumu 

sniegšanu 3 

skolās. Faktiski 

par ēdināšanu 

attiecīgajās 

skolās noslēgts 

viens līgums. 

Arī gadījumā, 

ja tiktu 

nolemts, ka 

katrs objekts 

vērtējams kā 

atsevišķs 

līgums, 

pretendents 

nekvalificējās 

prasībai, ka 

vismaz viena 

līguma ietvaros 

pakalpojumi 

sniegti 

izglītības 

iestāžu 

Norādīti 

noslēgti 58 

līgumi, kuriem 

norāde ir par 

ēdināšanas 

pakalpojumu 

sniegšanu, 

norādot 

izglītojamo 

skaitu, kurš ir 

virs 200 

klientiem, bet 

norādīts, ka 

piegāde veikta 

tikai viena 

līguma 

ietvaros, 47 

pacientiem, kas 

neatbilst 

izvirzītajai 

prasībai -

vismaz viens 

līgums, kura 

ietvaros veikta 

ēdiena piegāde, 

nodrošinot 
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Gadījumā, ja pretendents iesniedz 

piedāvājumu vairākām daļām, 

pretendents tiks atzīts par atbilstošu, 

ja tam būs šajā punktā norādītā 

pieredze.  

izglītojamiem, 

sociālās 

aprūpes vai 

sociālās 

rehabilitācijas 

institūciju 

klientiem vai 

ārstniecības 

iestāžu 

pacientiem, 

kurā apkalpoti 

ne mazāk kā 

200 klienti. 

 

NEATBILST 

pakalpojumu 

ne mazāk kā 

100 cilvēkiem. 

Par pieredzi 

ēdiena piegādē 

vēl kāda līguma 

ietvaros, 

komisija 

neguva arī no 

pievienotajām 

9 atsauksmēm. 

 

 

 

NEATBILST 

3.5. 

Pretendentam ir vismaz 3 pozitīvas 

atsauksmes par līgumu izpildi no 

pieredzes apraksta veidlapā 

norādītajiem pasūtītājiem. 

Vismaz 3 (trīs) pretendentu iesniegtajā 

sarakstā norādīto pasūtītāju pozitīvas 

atsauksmes, kurās iekļauta informācija 

par pakalpojumu sniegšanas laiku, 

ēdināšanas pakalpojumu saņēmēju 

skaitu, kā arī informācija par 

pretendenta sniegto pakalpojumu 

kvalitāti. 

ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST 

 

Iesniegtas tikai 

2, no 

prasītajām 3 

atsauksmes. 

 

NEATBILST 

ATBILST 

3.6. 

Pretendents līguma izpildē 

piesaistīs speciālistus, kuri atbilst 

šādām prasībām: 
1) vismaz viens kvalificēts pārtikas 

tehnologs, kas ir ieguvis augstāko 

izglītību ar pārtikas nozari saistītā 

specialitātē, un kuram ir vismaz 

viena gada darba pieredze ēdināšanas 

uzņēmumā pārtikas tehnologa amatā;  

2) vismaz viens kvalificēts pavārs, 

kurš ir ieguvis pavāra profesionālo 

kvalifikāciju, un kuram ir vismaz 

viena gada darba pieredze ēdināšanas 

uzņēmumā pavāra amatā. 

 

Ja pretendents iesniedz piedāvājumu 

vairākās Iepirkuma daļās, tad katrā 

no tām pretendents piedāvā citu 

kvalificētu pavāru. 

Attiecībā  uz pārtikas tehnologu un 

pavāru/-iem, kurus pretendents plāno 

piesaistīt pakalpojumu sniegšanā, 

pretendents iesniedz šādus 

dokumentus: 

1) personu saraksts, kuras 

pretendents plāno piesaistīt 

pakalpojumu sniegšanā, norādot: 

a. vārdu, uzvārdu, amatu; 

b. iegūtās izglītības līmeni; 

c. profesionālo kvalifikāciju; 

d. skolas nosaukumu attiecīgajā 

Iepirkuma daļā, kurā piesaistītais 

darbinieks apņemas veikt 

pienākumus; 

2) pārtikas tehnologa un pavāra/-u 

pašrocīgi parakstīts CV; 

3) pārtikas tehnologa un pavāra/-u 

izglītību vai profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošo dokumentu kopijas. 

4) pieaicināmo speciālistu atļauja, 

viņu personas datu izmantošanai, 

ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST 

Neatbilstoši 

noformēts 

personu 

saraksts, 

nenorādot: 

iegūtās 

izglītības 

līmeni un 

profesionālo 

kvalifikāciju. 

 

Nav iesniegts 

ne  pārtikas 

tehnologu, ne 

pavāru CV. 

 

NEATBILST 

No pretendenta 

iesniegtā 

piedāvājuma 

nav skaidrs, 

kādi speciālisti 

tiks nodrošināti 

līguma izpildē. 

Norādītais 

personu 

saraksts 

neatbilst 

iesniegtajiem 

dokumentiem. 

Iesniegti 

personu 

apliecinājumi, 

kas neattiecas 

uz šo 

iepirkumu. 

Iesniegtie CV 
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pretendenta _________ piedāvājuma 

izvērtēšanai iepirkumā “ēdināšanas 

pakalpojumi” ID. Nr. OND 2018/26  

nav parakstīti, 

vai iesniegtas 

neapliecinātas 

kopijas. 

Iesniegta nevis 

attiecīgo 

personu atļauja 

izmantot viņu 

datus, bet 

pretendenta 

apliecinājums, 

ka speciālisti ir 

informēti par 

personas datu 

izmantošanu. 

 

DAĻĒJI 

ATBILST 

3.7. 

Pretendenta rīcībā (īpašumā, 

valdījumā, nomā vai 

pamatojoties uz sadarbības 

līgumu) ir vismaz viena 

transporta vienība ēdiena 

piegādei, nodrošinot vidējo 

higiēnas un ar pārtikas apriti 

saistīto normatīvo aktu prasību 

izpildi un ievērojot produktu 

grupām raksturīgo temperatūras 

režīmu ēdiena piegādei.  

Pretendenta rīcībā esošo 

transportlīdzekļu saraksts un 

īpašumtiesību vai lietošanas 

tiesību apliecinoša dokumenta 

kopija 

ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST ATBILST 

Iesniegts 

transportlīdzekļ

u saraksts, bet 

nav pievienots 

īpašumtiesību, 

nomas tiesību 

vai sadarbības 

līguma 

apliecinošs 

dokuments. 

 

DAĻĒJI 

ATBILST 
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Atbilstoši nolikuma 6.4. punktam, Iepirkumu komisija ir izvērtējusi piedāvājumu atbilstību nolikuma 3. 

punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām,  un balso par pretendentu IK “Kanto” ar SIA “LIA C”, SIA Firma 

“Konstants”, SIA “Saltums Kandavā”, SIA “Aniva” piedāvājumu vērtēšanu nākošajā posmā:  

Svetlana Krūmiņa – “par”; 

Andulis Židkovs – “par”; 

Santa Bērziņa – “par”; 

Jana Vilciņa – “par”. 

Iepirkumu komisija vienbalsīgi (ar četrām balsīm “par”) nolemj, ka pretendentu IK “Kanto” ar SIA “LIA 

C”, SIA Firma “Konstants”, SIA “Saltums Kandavā”, SIA “Aniva” piedāvājumi atbilst nolikumā 

izvirzītajām atbilstības jeb kvalifikācijas prasībām, un ir vērtējami nākošajā posmā.  

 

Atbilstoši nolikuma 6.4. punktam, Iepirkumu komisija balso par pretendenta SIA “Datina” 

piedāvājuma nevērtēšanu nākošajā posmā un piedāvājuma noraidīšanu, jo pretendents neatbilst nolikuma 3.3., 3.4., 

3.5., 3.6. prasībām:  

Svetlana Krūmiņa – “par”; 

Andulis Židkovs – “par”; 

Santa Bērziņa – “par”; 

Jana Vilciņa – “par”. 

Iepirkumu komisija vienbalsīgi (ar četrām balsīm “par”) nolemj, ka pretendentu SIA “Datina” piedāvājums 

neatbilst nolikuma 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. punktā  izvirzītajām atbilstības jeb kvalifikācijas prasībām, nav 

vērtējams nākošajā posmā, un ir noraidāms.  

 

Atbilstoši nolikuma 6.4. punktam, Iepirkumu komisija balso par pretendenta SIA “Ēdiens lv” 

piedāvājuma nevērtēšanu nākošajā posmā un piedāvājuma noraidīšanu, jo pretendents neatbilst nolikuma 3.3., 3.4., 

3.6. un 3.7. prasībām:  

Svetlana Krūmiņa – “par”; 

Andulis Židkovs – “par”; 

Santa Bērziņa – “par”; 

Jana Vilciņa – “par”. 

Iepirkumu komisija vienbalsīgi (ar četrām balsīm “par”) nolemj, ka pretendentu SIA “Ēdiens lv” 

piedāvājums neatbilst nolikuma 3.3., 3.4., 3.6. un 3.7. punktā  izvirzītajām atbilstības jeb kvalifikācijas 

prasībām, nav vērtējams nākošajā posmā, un ir noraidāms.  

 

 

Iepirkumu komisijas sēde tiek slēgta 2018. gada 1. augustā plkst. 14:00 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja   ____________________    Svetlana Krūmiņa 

 

Iepirkumu komisijas locekļi:    

 

 

_____________________      ___________________  ___________________  

Andulis Židkovs         Jana Vilciņa   Santa Bērziņa 


