
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

25.08.2017. Nr. BVPV2017/2 
 
Uzaicinājums piedalīties iepirkumā 
               
                                                                                                                   

 Iespējamiem pretendentiem 
 
 

Il ūkstes novada Bebrenes vispārizgl ītojošās un profesionālās vidusskolas 
iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) organizē iepirkumu par pārtikas 
produktu piegādi Il ūkstes novada Bebrenes vispārizgl ītojošai un profesionālai  
vidusskolai (CPV kods – 15000000-8) saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 19.panta 
3.daļu, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas noteiktas 2014.gada 28.oktobra 
noteikumos Nr.673 „ Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles 
kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”, 
šī uzaicinājuma noteikumiem un tehniskajām specifikācijām šī uzaicinājuma 1.pielikumā.  

1. Pasūtītājs: 
Il ūkstes novada Bebrenes vispārizgl ītojošā un profesionālā vidusskola 

Reģistrācijas Nr. 90010239099 

Juridiskā adrese: ,, Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts , Ilūkstes nov.,  

LV-5439 

Tālruņa numurs: 65444936 
Kontaktpersona: Vita Stapķeviča, tālrunis 26593806 

e-pasta adrese: skola@bebrene.lv  

2. Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde saskaņā ar tehniskajām 
specifikācijām (1. pielikumā). 

3. Pretendents: 

3.1.Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai fiziskā persona, kurš 
iesniedzis šajā uzaicinājumā noteiktos dokumentus. 

3.2.Pretendenta darbība pārtikas apritē ir atzīta vai reģistrēta Pārtikas aprites uzraudzības 
likumā noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā darbību reģistrējošā iestādē ārvalstī, ja to 
paredz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības (prasība attiecas uz pretendentiem, 
kuru darbība pakļauta Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām). 

 

 

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
BEBRENES VISPĀRIZGL ĪTOJOŠĀ UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA  

 
Reģ. Nr. 4213903005 

„Bebrenes muiža”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5439 
Tālr./fakss 65444937, 65444936, e-pasts: skola@bebrene.lv 



 

4. Piedāvājumu iesniegšana: 
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2017.gada  25.augustam plkst.12:00, iesniedzot 
personīgi vai nosūtot pa pastu uz pasūtītāja juridisko adresi. 

 Piedāvājumi, kas iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām, netiks izskatīti. 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta. 

5.  L īguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 31.augustam.  
6. Preču piegāde:  
6.1.Piegādes vieta: 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, ,, Bebrenes muiža”, Bebrene, 
Bebrenes pagasts, Ilūkstes nov., LV-5439 

6.2.Prece jāpiegādā no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas 
telefoniski vai ar e-pasta starpniecību, nododot preci un rēķinus-pavadzīmes Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas ēdnīcā šefpavārei.  

6.3. Pasūtījums tiek veikts pa tālruni divas darba dienas iepriekš līdz plkst.15.00. 

7. Piedāvājuma sagatavošana un preču piegāde jānodrošina, ievērojot norādītos un citus 
pārtikas produktu piegādi regulējošos normatīvos aktus: 

7.1. Pārtikas aprites uzraudzības likums; 

7.2.Preču un pakalpojumu drošuma likums; 

7.3.Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura 
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”un MK 20.06.2017 notekumi 
Nr.353  ,, Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam”. 

7.4.Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes 
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”; 

7.5.Ministru kabineta 01.06.2010 noteikumiem Nr.499 ,,Higiēnas prasības augu izcelsmes 
produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei gallapatērētājiem nelielā apjomā. 

7.6.Ministru kabineta  01.02.2011. noteikumiem Nr.97 ,,Noteikumi par klasifikācijas, 
kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem.” 

7.7.Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.673 „ Noteikumi par vides 
kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu 
piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”. 

7.8.Padomes regula 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājam, 
ar ko paredz marķējumā noteiktās obligātās ziņas par norādēm uz pārtikas iepakojuma 
vai tam piestiprinātas etiķetes, vai pārtikas pavaddokumentiem: 

- pārtikas produktu nosaukums; 
- minimālais derīguma termiņš, vai izlietošanas datums; 
- jebkuri īpaši glabāšanas vai lietošanas nosacījumi; 
- uzņēmuma, ar kura vārdu vai nosaukumu produktu tirgo, uzņēmuma vārds vai 

uzņēmuma nosaukums un adrese. 
  

 

8. Kvalit āte un garantija: 
8.1.Pretendents garantē, ka piedāvātie pārtikas produkti būs augstas kvalitātes un atbildīs 

visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas, 
tajā skaitā pretendentam jānodrošina, ka pārtikas produkti būs atbilstoši Ministru 



 

kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības 
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem 
un ārstniecības iestāžu pacientiem". 

8.2.Pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no 
tiem ražoti, kā arī nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas – krāsvielas, garšas 
pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus. 

8.3.Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 2/3 no ražotāja 
noteiktā kopējā derīguma termiņa precēm, kuru realizācijas termiņš ir līdz 3 mēnešiem.  

8.4.Pārtikas produkti tiks izmantoti pirmsskolas izglītības un vispārējās pamatizglītības 
izglītības izglītojamo ēdināšanai.  

 

9. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 daļās: 

1) Maize un tās izstrādājumi, CPV kods 15810000-9; 

2) Piens, piena produkti, CPV kods 15500000-3; 

3) Gaļa, gaļas produkti, CPV kods 15100000-9; 

4) Dārzeņi un garšaugi, CPV kods 03220000-9; 

5) Augļi un ogas, CPV kods 03220000-9; 

6) Zivis un zivju produkti,CPV kods 15200000-0 

 

Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkumu kopumā vai  par kādu/kādām iepirkuma daļām  
atsevišķi. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

Piedāvājumu par konkrēto iepirkuma priekšmeta daļu piedāvāt, ja var izpildīt visas 
tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības (izņemot pārtikas produktu vai dzērienu 
iepakojuma apjomu vai tilpumu, kas var atšķirties no vēlamā iepakojuma par 30%, ja vien 
fasējuma apjoms vai tilpums nav obligāta prasība).  

 

10.Iesniedzamie dokumenti: 

9.1.Dokumenta kopija, kas apliecina paraksta tiesības (ja par pārstāvības tiesībām nav 
iespējams pārliecināties publiski pieejamā reģistrā, piem. LURSOFT) (piemēram, 
paraksttiesīgās amatpersonas izsniegta pilnvara). 

9.2.Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma 1.pielikumā, katrai iepirkuma daļai atsevišķi). 

9.3.Tehniskajam-finanšu piedāvājumam pievieno (prasība attiecas, piedāvājot produktus 
ar paaugstinātu kvalitātes līmeni): 

9.3.1. Kontroles institūcijas izsniegta sertifikāta kopija par konkrētā produkta atbilstību 
nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai vai bioloģiskajai lauksaimniecībai vai 
akreditētas institūcijas izsniegts apliecinājums par produktu kvalitātes rādītājiem, 
kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu 
integrētās audzēšanas prasībām. 

9.3.2. Ja pretendents pats nav paaugstinātas kvalitātes prasībām atbilstošu pārtikas 
produktu ražotājs vai audzētājs, apliecinājums par sadarbību vai sadarbības 
uzsākšanu ar ražotāju (audzētāju), ja tiks noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums 
ar pasūtītāju. Apliecinājumā norāda ražotāju (audzētāju) kontaktinformāciju: adresi, 
tālruni. 



 

Par sadarbības apliecinājumu netiks uzskatītas pretendenta iesniegtās preču 
pavadzīmes par šo produktu piegādi iepriekšējā laika periodā. 

10. Pasūtītājam papildus piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem 
dokumentiem ir tiesības veikt norādīto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes 
pārbaudes. 

11. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pasūtītājs izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu katrā daļā atsevišķi. 

12. Pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais 
un kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. 

13. Pasūtītājs patur tiesības neslēgt līgumu kādā daļā vai daļās, ja pretendentu piedāvājumi 
pārsniedz iepirkumam izdalīto finansējumu. 

 

14. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārt ība 
 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts katrā daļā atsevišķi, 
salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi pa vērtēšanas kritērijiem 
saskaņā ar šādu metodiku: 
 
1. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

 
Kritērija 
nr. p.k. 

Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 
punktu skaits 

1. Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta izpildei, EUR bez PVN 40 

2. Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni 
īpatsvars - piedāvātie pārtikas produkti atbilst  bioloģiskās 
lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 
vai tās prodoktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas (LPIA)  prasībām 

30 

3. Videi draudzīga produkta piegāde 20 
4. Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana 10 

Maksimālais iespējamais punktu skaits 100 
 
2. Vērtējot kritērijus, pasūtītājs ņem vērā šādas attiecībā uz katru noteikto vērtēšanas 

kritēriju izvirzītās prasības: 
 
 
2.1. kritērijs „Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta izpildei, EUR bez PVN” 
Maksimālais punktu skaits (40 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet 
pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 
K1= Czem/Cpied x 40, kur 
K1 – kritērija novērtējuma rezultāts; 
40 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;  
Czem - viszemākā piedāvātā cena, EUR bez PVN; 
Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena, EUR bez PVN. 
 
 
 

 



 

2.2. kritērijs „Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalit ātes līmeni 
īpatsvars - piedāvātie pārtikas produkti atbilst biolo ģiskās lauksaimniecības 
(BLS) vai nacionālās pārtikas kvalit ātes shēmas vai tās produktu kvalit ātes 
rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 
(LPIA) pras ībām”  

 
Maksimālais punktu skaits (30) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauti visvairāk 
produktu, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas 
kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām, bet pārējiem piedāvājumiem 
piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 
K2 = Cpied/Cmax x 30, kur 
K2– kritērija novērtējuma rezultāts; 
30 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;  
Cpied – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais produktu īpatsvars, kas atbilst bioloģiskās 
lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu 
kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 
(LPIA) prasībām; 
Cmax – lielākais no pretendentiem piedāvātais produktu īpatsvars iepirkumā, kas atbilst 
bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās 
prodoktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās 
audzēšanas (LPIA) prasībām. 
 
Ja Pretendenta piedāvājumā ir iekļauti produkti, kas vienlaikus atbilst lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas prasībām vai iekļauti Nacionālajā pārtikas kvalitātes 
shēmā (NPKS) vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā (BLS), aprēķinot produktu 
īpatsvaru, attiecīgais produkts tiek pieskaitīts tikai vienu reizi.  

 
2.3. kritērijs „Videi draudz īga produktu piegāde”  

 
Maksimālais punktu skaits (20) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā pretendenta 
norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas līdz 50 km 
rādiusā no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas. 

 
15 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas/ 
komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 51 - 80 km rādiusā no Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās adreses. 
 
10 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču 
komplektēšanas/loģistikas centrs atrodas 81 - 100 km rādiusā no Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas.  
 
5 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas 
/komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas 101 - 300 km rādiusā no Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas atrašanās vietas.  

Ja pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs 
atrodas tālāk par 300 km no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 
atrašanās vietas, punkti netiek piešķirti. 

 
 

 



 

2.4. Kritērijs „Videi draudz īga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana”  
 

Maksimālais punktu skaits (10) tiek piešķirts piedāvājumam, kuru iesniedzis 
pretendents, kas parakstījis apliecinājumu (iekļauts tehniskajā-finanšu piedāvājumā) 
par to, ka produktu iepakojums (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem 
piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) tiks pieņemti no Pircēja atpakaļ pēc 
iepakojumā esošo produktu izlietošanas. 

 
3. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis 

vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 
punkti. 

 
4. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, pasūtītājs izvēlas 

piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā ”Piedāvāto pārtikas 
produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni īpatsvars - piedāvātie pārtikas produkti 
atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai 
tās produktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās 
audzēšanas (LPIA)  prasībām”. Ja arī šajā gadījumā ir vairāki pretendenti, kas saņēmuši 
vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota piedāvājumam, kas saņēmis visvairāk 
punktus par kritēriju – “Videi draudzīga produktu piegāde”.



 

 


