
Paziņojums par pieņemto lēmumu 
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32.panta otro daļu, Iepirkumu komisija paziņo atklāta 

konkursa „Pārtikas produktu piegāde Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādei 
„Rūķītis”, ar ID Nr. SND/2016/10 rezultātu: 

 
1. Pasūtītāja nosaukums: Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068680, 
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, tālr. 67951250, e-pasts: 
dome@saulkrasti.lv 
2.Datums, kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 
www.iub.gov.lv: 29.04.2016. – paziņojums par līgumu. 
www.saulkrasti.lv: 29.04.2016. – paziņojums par iepirkumu. 
3. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas datums: 06.06.2016. 
4.Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās 
daļas pirmais punkts). 
5.Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādei „Rūķītis.”  

          1.daļa - Gaļa un gaļas produkti. 
2.daļa - Putnu gaļa, putnu gaļas izstrādājumi, olas. 
3.daļa – Zivis un zivju izstrādājumi. 
4.daļa – Svaigi dārzeņi. 
5.daļa – Svaigi augļi un īslaicīgai uzglabāšanai apstrādāti un konservēti produkti. 
6.daļa – Piens un piena produkti. 
7.daļa – Graudu maluma produkti. 
8.daļa – Bakaleja. 
9.daļa – Maize un konditorejas izstrādājumi. 
6.Saņemto piedāvājumu skaits:  
1.daļa – 3 (trīs). 
2.daļa –1 (viens). 
3.daļa – 3 (trīs). 
4.daļa – 4 (četri).  
5.daļa – 3 (trīs).  
6.daļa – 1 (viens). 
7.daļa – 4 (četri). 
8.daļa – 4 (četri). 
9.daļa - 1 (viens). 
7. Pretendents, kuram piešķirtas piegādes līguma slēgšanas tiesības: 
Iepirkuma 

daļa 
Iepirkuma daļas nosaukums Pretendents Finanšu piedāvājums 

EUR bez PVN  
1.daļa Gaļa un gaļas produkti 

 
SIA „FOREVERS” 11829,30 

2.daļa  Putnu gaļa, putnu gaļas izstrādājumi, 
olas 

SIA „VALKS” 2352,00 

3.daļa Zivis un zivju izstrādājumi 
 

Individuālais  
komersants „Ezeriņš” 

973,46 

4.daļa Svaigi dārzeņi  
 

SIA „SVIT un K.” 4443,00 

5.daļa  Svaigi augļi un īslaicīgai 
uzglabāšanai apstrādāti un konservēti 
produkti 

Individuālais  
komersants „Ezeriņš” 

6126,71 

6.daļa Piens un piena produkti SIA „VALKS” 13 174,00 
7.daļa Graudu maluma produkti SIA „KABULETI FRUIT” 1682,46 
8.daļa Bakaleja  Individuālais  

komersants „Ezeriņš” 
3675,93 

9.daļa Maize un konditorijas izstrādājumi Individuālais komersants 3962,90 



„Ezeriņš” 
 
8. Noraidīšanas iemesls noraidītajiem pretendentiem:  
Iepirku
ma daļa 

Iepirkuma daļas 
nosaukums 

Pretendents Noraidīšanas iemesls 

1.daļa Gaļa un gaļas 
produkti 
 

SIA Rēzeknes gaļas 
kombināts 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

 
 
 

 SIA „VALKS” Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

  Individuālais  
komersants „Ezeriņš 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

 
2.daļa  

Putnu gaļa, putnu 
gaļas izstrādājumi, 
olas 

SIA „KABULETI 
FRUIT” 

 Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

  SIA Rēzeknes gaļas 
kombināts 

Pretendenta piedāvājums neatbilst tehnisko 
specifikāciju prasībām, proti, 
nav iesniegts piedāvājums par 3.pozīciju „Vistas 
olas” 

  Individuālais  
komersants „Ezeriņš” 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

3.daļa Zivis un zivju 
izstrādājumi 
 

SIA  
„KABULLETI FRUIT” 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 
 

 
 
 

  SIA „VALKS” Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 
 

4.daļa Svaigi dārzeņi  
 

SIA  
„KABULLETI FRUIT 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

 
 

 SIA „Lietas MD” Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

 
 
 

 SIA „VALKS” Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

  Individuālais  
komersants „Ezeriņš” 
 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu. 

5.daļa  Svaigi augļi un 
īslaicīgai 
uzglabāšanai 
apstrādāti un 
konservēti produkti 

SIA „KABULLETI 
FRUIT” 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu 

 
 

 SIA „Lietas MD” Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu 



6.daļa  Piens un piena 
produkti 

Individuālais 
komersants „Ezeriņš” 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu 

7.daļa Graudu maluma 
produkti 

SIA „Lietas MD” Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu 

  SIA „FUTURUS 
FOOD” 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu 

 
 

 Individuālais  
komersants „Ezeriņš” 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu 

8.daļa Bakaleja SIA „KABULETI 
FRUIT” 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu 

 
 

 SIA „FUTURUS 
FOOD” 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikuma 
prasībām, bet nav ar viszemāko piedāvāto 
līgumcenu 

 
9. Pretendentu piedāvātas līgumcenas EUR bez PVN 
Iepirku
ma 
daļa 

Iepirkuma daļas nosaukums Pretendents Finanšu 
piedāvājums 

EUR bez PVN  
 

1.daļa 
 
Gaļa un gaļas produkti 

SIA „FOREVERS” 11829,30 

SIA Rēzeknes gaļas kombināts 14025,30 

SIA „VALKS” 14491,50 

Individuālais komersants „Ezeriņš” 13562,00 

2.daļa  Putnu gaļa, putnu gaļas 
izstrādājumi, olas 

SIA „KABULETI FRUIT” 2715,00 
SIA Rēzeknes gaļas kombināts 897,90 
SIA „VALKS” 2352,00 
Individuālais komersants „Ezeriņš” 2577,00 

3.daļa 
 

 

Zivis un zivju izstrādājumi 
 

SIA „KABULETI FRUIT” 1035,25 
SIA „VALKS” 1248,40 
Individuālais komersants „Ezeriņš” 973,46 

4.daļa. Svaigi dārzeņi  
 

SIA „KABULETI FRUIT” 4609,56 
SIA „SVIT un K.” 4443,00 
SIA „Lietas MD” 5531,55 

SIA „VALKS” 4624,30 

Individuālais komersants „Ezeriņš” 4492,10 

5.daļa  Svaigi augļi un īslaicīgai 
uzglabāšanai apstrādāti un 
konservēti produkti 

SIA „KABULETI FRUIT” 6624,10 
SIA „Lietas MD” 8264,55 
Individuālais komersants „Ezeriņš” 6126,71 

6.daļa Piens un piena produkti SIA „VALKS” 13174,00 

Individuālais komersants „Ezeriņš” 16037,00 

7.daļa 
 
 

Graudu maluma produkti SIA „KABULETI FRUIT” 1682,46 

SIA „Lietas MD” 2162,14 
SIA „FUTURUS FOOD” 1727,46 



Individuālais komersants „Ezeriņš” 1869,88 

8.daļa Bakaleja SIA „KABULETI FRUIT” 4130,67 
SIA „FUTURUS FOOD” 4318,96 
Individuālais komersants „Ezeriņš” 3675,93 

9.daļa Maize un konditorijas 
izstrādājumi 

Individuālais komersants „Ezeriņš” 3962,90 

 
10.Izraudzītā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:  
katrā iepirkuma daļā izraudzīto pretendentu salīdzinošās priekšrocības:  
Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, konstatēts, ka piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā  
noteiktajām kvalifikācijas un tehnisko specifikāciju prasībām, attiecīgi salīdzinošā priekšrocība 
 ir viszemākā piedāvātā cena, kas atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām. 
11. Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem var iesniegt Iepirkumu uzraudzības 
birojam Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1.punktu. 
 
 
 
 
 
 
 


