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Pretendenta iebildumi 

Mums ir sekojošas pretenzijas un piedāvājumi sakarā ar konkursa nolikumu: 

Pāc nolikuma preetndenti var iesniegt piedāvājumu par pilnām daļām. 

Tehniskajā specifikācijā 1.daļā Bakalejas preces, konservi un dažādi fasēti pārtikas 
produkti ir tādi produkti, kā piemēram pankūkas ar biezpiena pildījumu un pankūkas ar 
gaļas pildījumu, kuri prasa speciālu pārvadāšanas un uzglabāšanas režīmu un ir kopā ar 
konserviem, cukuru un pārējiem bakalejas produktiem. 

Lūdzam izņemt dotos produktus no daļas Bakalejas preces, konservi un dažādi fasēti 
pārtikas produkti un ievietot daļā Nr.4 Piens un piena pārstrādes produkti, uz kuru būtu 
attiecināmi dotie produkti pēc preču uzglabāšanas un transportēšanas režīmiem, tādejādi 
sniedzot iespēju piedalīties pēc iespējas plašākam pretendentu lokam, kas atbilstu Valsts 
un Iepirkuma likuma punktam 2.2, kā arī atbilstu Jūsu izstrādātā nolikuma punktam 1.4.2. 
„Panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 
pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot 
pasūtītāja risku izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu ”   

 

Atbilde 

Ilūkstes novada pašvaldības iepirkumu komisija ir izskatījusi Jūsu iesniegto vēstuli atklātā 
konkursa „Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes 1.vidusskolai”, ident Nr. „INP 2013/22” 
ietvaros un dara zināmu, ka pamatojoties uz 2010. gada 16.marta Ministru kabineta 
(turpmāk-MK) noteikumiem Nr.254 „Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi”, 
pildītās pankūkas ir salikts produkts, kura sastāvā ir milti, ūdens, sāls (76%) un pildījums- 
biezpiens vai gaļa (24%) un tie „ir ražoti, izmantojot ātrās sasaldēšanas procesu, kurā 
notiek maksimāla kristalizācija, un temperatūra pēc tās stabilizācijas visā produktā ir 
mīnus 18 °C vai zemāka, kas tiek pastāvīgi uzturēta” , savukārt „ transportēšanas laikā 
pieļaujama īslaicīga ātri sasaldētu pārtikas produktu temperatūras paaugstināšanās, bet 
ne vairāk kā par 3 °”, tādēļ produkts tika iekļauts iepirkuma daļā „ Bakalejas preces, 
konservi un dažādi fasēti pārtikas produkti”. 

 Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.97 „Noteikumi par 
klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena 
produktiem” 2. punktu „piena produkti – produkti, kas iegūti no termiski apstrādāta 
piena vai no termiski neapstrādāta piena, kuram ražošanas procesā pievienotas tikai 
pārtikas piedevas vai citi tehnoloģiskie palīglīdzekļi. Piena produktos neviena piena 
sastāvdaļa daļēji vai pilnībā nav aizvietota ar kādu citu sastāvdaļu”, savukārt „salikti 
piena produkti – produkti, kuros piena, piena produktu vai piena sastāvdaļu saturs nav 
mazāks par 51 % un neviena piena sastāvdaļa nav daļēji vai pilnīgi aizvietota ar kādu 
citu sastāvdaļu...”, bez tam piena, piena pārstrādes produktu pārvadāšanas temperatūra ir 
+50. 



Izvērtējot iegūto informāciju, secinām, ka ātri sasaldētiem produktiem un piena 
produktiem ir atšķirīgs ražošanas process, to uzglabāšanas un transportēšanas noteikumi, 
tādēļ nav pamata „pildītās pankūkas” iekļaut sadaļā „Piens un piena produkti”. Jāpiezīmē, 
ka pārtikas produkts „pildītās pankūkas” tiek iepirkts mazā apjomā, tādēļ nav ekonomiski 
tās izdalīt atsevišķā iepirkuma „daļā”.  

  Būtiski, Piegādātājam ņemt vērā apstākli, ka Pasūtītājs atklātā konkursa „Pārtikas 
produktu piegāde Ilūkstes 1.vidusskolai” nolikuma 4.1. punktā ir paredzējis 
apakšuzņēmēju piesaisti līguma izpildē, tādejādi izpildot Publisko iepirkumu likuma 
2.panta 2.punkta nosacījumus, proti nodrošināt „piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī 
vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem ”. 

 

 


