
APSTIPRINĀTS 

 Iepirkumu komisijas 

                                                                                               2018. gada 19.novembra sēdē 

                                                                                             Protokols Nr. 1 

 

Sarunu procedūra 

“Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm” 

 

NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  PNP 2018/26 

1.2. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra 

1.3. Pasūtītāja kontaktinformācija 

Pasūtītāja nosaukums: Pāvilostas novada pašvaldība 

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Reģistrācijas numurs: 90000059438 

Tālruņa numurs: 63484561 

Faksa numurs: 63498567 

E-pasta adrese: ruta.aizpuriete@pavilosta.lv 

Kontaktpersona:  Pāvilostas novada pašvaldības iepirkumu speciāliste  

Rūta Aizpuriete, tālr. 63484561 

1.4.  Sarunu procedūra organizē Pāvilostas novada domes Iepirkumu komisija (turpmāk –  Komisija), 

kas apstiprināta ar Pāvilostas novada domes 2017.gada 7.jūlija lēmumu, sēdes protokols Nr.3, 

6.2.§,  ar grozījumiem 31.05.2018., sēdes protokols Nr.5, 7.§. 

1.5. Sarunu procedūras pamatojums: Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta 

septītās daļas 1.punkts.  

1.6. Sarunu procedūtas dokumenti publicēti Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā:  

www.pavilosta.lv  sadaļā „Iepirkumi”. 

1.7.  Uzaicinātie pretendenti:  AS “LPB”, SIA “Muižkalniņi”. 

 

 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets – Maize un tās izstrādājumi (CPV kods 15810000-9) saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums).   

2.2. Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši, no 2019.gada 17.janvāra līdz 2020.gada 

16.janvārim 

3. Piedāvājuma iesniegšana 

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 

3.janvārim plkst. 11:00. 

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 

Pāvilostas novads LV-3466 – 1.stāvā, pie iepirkumu speciālistes Rūtas Aizpurietes vai 

kancelejas vadītājas, pirmdienā, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā - no 8:00 līdz 13:00 un no 

13:30 līdz17:00, piektdienā – no 8:00 līdz 14:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. 

Pasta sūtījumam jābūt piegādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 3.1.punktā 

noteiktajam termiņam.  

3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam 

un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 
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noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 

tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts un 

caurauklots vienā sējumā. 

3.3. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona (atbilstoši ierakstiem 

komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta 

Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu pilnvaru. 

4. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie atlases dokumenti 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie atlases dokumenti 

4.1. Pieteikums dalībai Konkursā. Pretendenta pieteikums sarunu procedūrai - 

saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto 

veidlapu. Pieteikumu paraksta Nolikuma 

3.3.punktā noteiktajā kārtībā.  

4.2. Pretendentam jābūt normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā reģistrētam 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā 

iestādē.    

Attiecībā uz Pretendenta reģistrāciju Komisija 

veiks pārbaudi LR Uzņēmumu reģistra 

publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv.  

 

4.3. Pretendentam atbilstoši Pārtikas 

aprites uzraudzības likuma prasībām ir 

tiesības piedalīties pārtikas apritē kā 

piedāvāto pārtikas produktu ražotājam 

un/vai izplatītājam (prasība attiecas uz 

pretendentiem, kuru darbība pakļauta 

minētā likuma prasībām). 

Pārtikas produktu piegādē iesaistītais 

personāls atbilst Pārtikas aprites 

uzraudzības likuma prasībām. 

4.3.1. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 

izsniegta reģistrācijas vai atzīšanas apliecība 

(kopija) vai izdruka no PVD mājas lapas par 

Pretendenta reģistrāciju vai atzīšanu. Latvijā 

reģistrēto pretendentu atbilstību Komisija 

pārbaudīs PVD datu bāzē www.pvd.gov.lv 

6.3.2. Apliecinājums, ka pārtikas preču 

piegādē iesaistītais personāls atbilst Pārtikas 

aprites uzraudzības likuma prasībām (iekļauts 

nolikuma 1.pielikuma formā).     

 

4.4. Pretendentu izslēgšanas noteikumi:  

Pretendents tiek izslēgts no dalības sarunu 

procedūrā  jebkurā no PIL 42.panta 

pirmajā daļā minētajiem gadījumiem 

(ievērojot šī panta trešajā, ceturtajā un 

piektajā daļā noteiktos izņēmumus). 

Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

veiks pārbaudi PIL 42.panta devītajā, 

desmitajā un četrpadsmitajā daļā noteiktajā 

kārtībā 

 
5. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

 

5.1. Pretendents Tehnisko - finanšu piedāvājumu sagatavo, aizpildot Nolikuma 2.pielikumā pievienoto 

formu.    

5.2. Tehniskā piedāvājuma tabulā Pretendents norāda piedāvātā produkta ražotāja nosaukumu, produkta 

nosaukumu un  aprakstu – sastāvu, īpašības, fasējumu u.c, ņemot vērā tehniskās specifikācijas.  

5.3. Piedāvātajiem pārtikas produktiem, to piegādei jāatbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam, uz šī 

likuma pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem Latvijas Republikā un Eiropas 

Savienībā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz pārtikas kvalitātes un obligātajām 

nekaitīguma prasībām konkrētajai produktu grupai, tajā skaitā, jāatbilst prasībām, kas noteiktas 

Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības 
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iestāžu pacientiem”. Piedāvātajiem produktiem, to marķējumam un piegādei jāatbilst Nolikuma 

3.pielikumā noteiktajām kvalitātes un transportēšanas prasībām.  

 5.4. Tehniskā - finanšu piedāvājuma tabulā norāda cenas  euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa  

(PVN), katras preču pozīcijas kopsummu noapaļojot ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. 

Cenās ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi (preces vērtība, visi 

nodokļu (izņemot PVN) un nodevu maksājumi, iepakojuma, transporta un citas izmaksas).  

 

6. Piegādes līguma izpildes laiks un vieta 

 

6.1. Līgums tiek slēgts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto līguma projektu. Līguma 

pielikumā tiek pievienots: sarunu procedūrai iesniegtais Pretendenta  Tehniskais un finanšu 

piedāvājums, Kvalitātes un transportēšanas prasības. Minētie pielikumi uzskatāmi par 

neatņemamu Līguma sastāvdaļu.  

6.2. Produkti  jāpiegādā saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajiem laikiem: 

6.2.1. Pāvilostas vidusskolā, Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, Pāvilosas novadā; 

6.2.2. Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš”, Stadiona ielā 6, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā; 

6.2.3. Vērgales pamatskolā, “Skola”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā; 

6.2.4. Vērgales pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”, Vērgalē, Vērgales pagastā, 

Pāvilostas novadā. 

6.3. Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskais - finanšu piedāvājums” norādītie preču piegādes apjomi 

norādīti orientējoši 12 (divpadsmit) mēnešiem. Pasūtītājs, ņemot vērā faktisko 

nepieciešamību, iegādāsies preces atbilstoši reālajai vajadzībai, t.i. piegādes apjomi var 

nesasniegt tehniskajā - finanšu piedāvājumā uzrādītos apjomus kā arī tos pārsniegt. 

Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt piegādes biežumu pēc nepieciešamības. 

6.4. Līgumā noteiktā kārtībā nekvalitatīvas, līguma noteikumiem neatbilstošas preces piegādes 

gadījumā vai piegādes termiņu neievērošanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no līguma. 

6.5. Līguma izpildes laikā, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, iespējama pārtikas preču maiņa pret 

līdzvērtīgu kvalitātē un cenā, ja tehniskajā - finanšu piedāvājumā minētā prece vairs netiek 

ražota, vai tirdzniecībā nav pieejama. 

6.6. Pasūtītājs var vienoties ar piegādātāju par Līguma darbības pagarinājumu līdz jauna iepirkuma 

rezultātu izsludināšanai, ja objektīvu iemeslu dēļ jauna iepirkuma rezultātus par līguma 

priekšmetu nav bijis iespējams izsludināt līdz līguma darbības beigu termiņam. 

 

7. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs 

 

7.1. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to 

Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

   7.2. Komisijai ir tiesības: 

7.2.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par savu 

piedāvājumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā 

jāiesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas.  

7.2.2. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei 

nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos.  

7.3. Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un izvērtē tehniskā 

piedāvājuma atbilstību Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un tehniskajām 

specifikācijām.  Turpmākajā vērtēšanā nepiedalās piedāvājumi, kas neatbilst kādai no 
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tehniskajām specifikācijām vai nolikuma prasībām.  

7.4.  Komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu un, ja tiek konstatētas 

šādas kļūdas, tās izlabo. Par kļūdu labojumu tiek paziņots Pretendentam. Veiktie labojumi 

tiek ņemti vērā cenas vērtējumā, salīdzinot finanšu piedāvājumus. 

7.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs tiek noteikts saskaņā ar  PIL 51.panta ceturto daļu - 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai zemāko piedāvāto cenu. No 

piedāvājumiem, kuri atbilst visām Nolikuma prasībām, Komisija izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko kopējo līgumcenu. 

 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi. 

 

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

  8.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzes vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents 

vai kompetenta institūcija papildina vai  izskaidro  iesniegto informāciju.  

   8.1.2. Labot   aritmētiskās   kļūdas   pretendenta   finanšu   piedāvājumā,   informējot   par   to 

pretendentu. 

   8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

     8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.  

     8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

      8.2.3. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

 

9. Pretendenta tiesības un pienākumi 

9.1. Pretendenta tiesības 

    9.1.1. Pirms   piedāvājumu   iesniegšanas   termiņa   beigām   grozīt   vai   atsaukt   iesniegto 

piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jānoformē saskaņā ar nolikumā noteiktajām 

piedāvājuma noformējuma prasībām.  

    9.1.2. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju. 

    9.2. Pretendenta pienākumi 

    9.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām. 

     9.2.2.  Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju  savas kvalifikācijas un piedāvājuma novērtēšanai. 

 

10. Nolikuma pielikumi 

 

1.pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā 

2.pielikums - Tehniskā  – finanšu piedāvājuma forma 

3.pielikums -   Kvalitātes un transportēšanas prasības 

4.pielikums - Līguma projekts  

 

 


