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Iepirkuma procedūras ziņojums 
Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 10.panta kārtībā 

„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Inčukalna pamatskolā un Vangažu 
vidusskolā” 
IND 2019/8 

 
Iepirkumu komisijas sastāvs, kas piedalījās atklāta konkursa izvērtēšanā un kas apstiprināts ar 
2017.gada 19.jūlija Inčukalna novada domes lēmumu Nr.3-28.§, 2018.gada 18.aprīļa 
Inčukalna novada domes lēmumu Nr.6-45.§. un 2018.gada 16.maija  Inčukalna novada domes 
lēmumu Nr.8-26.§.: 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Kārlis Spravņiks  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Armands Siliņš 
Iepirkumu komisijas locekļi:  
Pēteris Caics 
Igors Purmalis 
Rolands Feldmanis 
Komisijas sekretāre: Vidaga Daniševska 
 
Informācija par iepirkumu: 
Informācija par iepirkumu: 
Iepirkuma priekšmets: ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Vangažu vidusskolas un Inčukalna 
pamatskolas izglītojamajiem, kā arī to darbiniekiem, ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un 
aprīkojuma noma saskaņā ar tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma prasībām. 
 
Iepirkuma identifikācijas Nr. IND 2019/8 

CPV kods – galvenais priekšmets: 55524000-9 (skolas ēdināšanas pakalpojumi). 
 
Iepirkuma veids: pakalpojums 
Līguma izpildes vieta: Inčukalna pamatskola, Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, 
un Vangažu vidusskola, Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna novads. 

Pasūtītājs: Inčukalna novada pašvaldība, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads,  LV-
2141 
 
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 

1. daļa - ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Inčukalna pamatskolā; 
2. daļa - ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Vangažu vidusskolā. 

 
Pakalpojuma saņēmējs: Inčukalna pamatskola un Vangažu vidusskola 
 
Līguma izpildes laiks: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
Plānotais pakalpojuma sniegšanas sākuma datums: 2019.gada 1.septembris. 
 
 
 
Iepirkuma izsludināšana un vērtēšana: 
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Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē – 
21.06.2019. 

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks– 2019.gada 15.jūlijs, Atmodas iela 4, 
Inčukalns. 
Iepirkumu komisija konstatēja, ka līdz 2019.gada 15.jūlijam plkst.12:00 piedāvājumus 
iesniedza divi pretendenti: 

Nr.  Nosaukums Cena EUR bez PVN  
1. SIA “ŽAKS-2” 1.daļa  

1) kompleksās pusdienas EUR 1,17 
2) ēdināšanas cena pirmsskola EUR 1,86 
2.daļa 
1) kompleksās pusdienas EUR 1,17 
2) ēdināšanas cena pirmsskola EUR 1,86 

2. SI “Bruneros” 1.daļa  
1) kompleksās pusdienas EUR 1,16 
2) ēdināšanas cena pirmsskola EUR 1,90 
2.daļa 
1) kompleksās pusdienas EUR 1,16 
2) ēdināšanas cena pirmsskola EUR 1,90 

 
Saskaņā ar nolikuma „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Inčukalna pamatskolā un 

Vangažu vidusskolā”, 12.4.punktu Pretendents, kas nav noraidīts pēc pirmā, otrā un trešā 
posma, piedāvājumu vērtē, ievērojot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem 
kritērijiem: 

Nr. 
p.k. 

Kritērijs Punktu skaita noteikšana Maksimālais 
punktu skaits 100 

12.4.1. Kompleksās pusdienas cena 
vienam izglītojamajam 
gadījumos, kad valsts un/vai 
pašvaldība piešķīrusi 
līdzekļus pusdienu 
apmaksai (1.-9.klase). 
Vērtējot Finanšu 
piedāvājumā norādīto cenu, 
Iepirkumu komisija ņem 
vērā piedāvājuma cenu bez 
pievienotās vērtības 
nodokļa. 
 

Vērtēšanas kritērijam  
punktu skaits tiek aprēķināts 
pēc šādas formulas: 
Punktu skaits = mazākā 
piedāvātā cena / Pretendenta 
piedāvātā cena x 20 
 

No 1 – 20 

12.4.2. Ēdināšanas cena 
pirmsskolas 
izglītojamajam  
 
Vērtējot Finanšu 
piedāvājumā norādīto cenu, 
Iepirkumu komisija ņem 
vērā piedāvājuma cenu bez 
pievienotās vērtības 
nodokļa. 

Vērtēšanas kritērijam punktu 
skaits tiek aprēķināts pēc 
šādas formulas: 
Punktu skaits = mazākā 
piedāvātā cena / Pretendenta 
piedāvātā cena x 30 
 

No 1-30 

12.4.3. Produkti, kuri atbilst BL, 
NPKS vai LPIA prasībām, 
piegāde  
Komisija vērtēs pretendenta 
norādīto informāciju 
(nolikuma 13.pielikums) par 
konkrētu produktu piegādes 
attālumu līdz 

Vērtēšanas kritērijs 
„Produkti, kuri atbilst BL, 
NPKS vai LPIA prasībām, 
piegāde”: 
 
Šajā kritērijā maksimālo 
punktu skaitu (20) punkti 
Komisija piešķir 

No 1 – 20 
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PAKALPOJUMA 
SAŅĒMĒJA piegādes 
vietai. 
 
Punktus piešķir tikai par 
tiem BL, NPKS, LPIA 
produktiem, kas atbilst 
nolikuma 13.pielikumā 
noteiktajām prasībām.  
 
Ja produkta piegādes 
attālums no ražošanas vai 
audzēšanas vietas 
nepārsniedz 100 km, tad 
BL, NPKS, LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnā 
norāda 4.  
Ja produkta piegādes 
attālums no ražošanas vai 
audzēšanas vietas pārsniedz 
100 km, bet nepārsniedz 
200 km, tad BL, NPKS, 
LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnā norāda 2.  
Ja produkta piegādes 
attālums no ražošanas vai 
audzēšanas vietas pārsniedz 
200 km, tad BL, NPKS, 
LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnā norāda 1.  
 
BL, NPKS, LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnas punkti 
tiek summēti. 
 

piedāvājumam, kurš ieguvis 
lielāko punktu skaitu BL, 
NPKS, LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnas punktu 
kopsummā.  
  
Pārējiem piedāvājumā punkti 
tiek piešķirti, ievērojot 
proporcionalitātes principu, 
punktu skaitu aprēķinot pēc 
šādas formulas: 
Punktu skaits = C/Cmaxx 20 
20 – kritērijam maksimālais 
noteiktais iegūstamo punktu 
skaits 
C – vērtējamā pretendenta 
piedāvājuma BL, NPKS, 
LPIA produktu saraksta 
7.kolonnas punktu 
kopsumma 
Cmax - lielākā piedāvājuma 
BL, NPKS, LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnas punktu 
kopsumma. 
 
 
 
 

12.4.4. Produktu, kuri atbilst BL, 
NPKS vai LPIA prasībām, 
daudzums 
Produktu, kuri atbilst BL, 
NPKS vai LPIA prasībām, 
daudzums tiek 
noteikts, ņemot vērā 
pretendentu piedāvājumos 
iekļauto informāciju 
(Nolikuma 13.pielikumā 
minēto tabulu) par BL, 
NPKS vai LPIA prasībām 
atbilstošajiem produktiem, 
kurus pretendents izmantos 
ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanai.  
Punktus piešķir tikai par 
tiem BL, NPKS, LPIA 
produktiem, kuri atbilst 
Nolikuma 13.punktā 
noteiktajiem nosacījumiem. 
 

Vērtēšanas kritērijs 
„Produktu, kas atbilst BL, 
NPKS vai LPIA prasībām, 
daudzums”: 
 
Šajā kritērijā maksimālo 
punktu skaitu (30) Iepirkuma 
komisija piešķir 
piedāvājumam, kurā iekļauts 
lielākais skaits BL, NPKS 
vai LPIA produktu 
ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanai, ņemot vērā, 
ka maksimālo punktu 
skaitu var iegūt pretendents, 
kurš piedāvājis visus 
13.pielikuma tabulā 
norādītos produktus. Ja 
pretendents piedāvājis vairāk 
produktus, papildu 
punkti šajā kritērijā netiek 
piešķirti. 

No 1 – 30 
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Pārējiem piedāvājumiem 
punkti tiek piešķirti, 
ievērojot proporcionalitātes 
principu, punktu skaitu 
aprēķinot pēc šādas 
formulas: 
D = Dver/Dmax x 30, kur 
D – iegūtais punktu skaits ar 
precizitāti līdz 2 (diviem) 
cipariem aiz komata; 
Dver – vērtējamā 
piedāvājumā norādīto un 
prasībām atbilstošo BL, 
NPKS 
vai LPIA produktu skaits; 
Dmax – lielākais 
piedāvājumā norādīto un 
prasībām atbilstošo BL, 
NPKS 
vai LPIA produktu skaits; 
30 – maksimālais punktu 
skaits šajā kritērijā 
 

Maksimālais iespējamais punktu skaits KOPĀ 100 
 
Saskaņā ar nolikuma 12.9.punktu Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendenta 

piedāvājuma noformējuma, atlases, Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi 
veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Saskaņā ar nolikuma 12.9.punktu Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendenta 
piedāvājuma noformējuma, atlases, Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi 
veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Komisija konstatē, ka SI “Bruneros” un SIA “Žaks-2” piedāvājums noformēts 
atbilstoši nolikuma prasībām. 
 Komisija konstatē, ka SI “Bruneros” un SIA “Žaks-2” piedāvājums atbilst nolikuma 
8.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

Komisija konstatē, ka SI “Bruneros” un SIA “Žaks-2” finanšu piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām. 

Komisija konstatē, ka SIA “Žaks-2” tehniskais piedāvājums atbilst nolikumā 
noteiktajām prasībām. 
 Komisija, izvērtējot SI “Bruneros” tehnisko piedāvājumu, konstatēja vairākus 
trūkumus tehniskā piedāvājuma sagatavošanā, kas norādīti lēmumā.  

 Iepirkumu komisija veic pretendentu izvērtēšanu atbilstoši nolikuma 
12.4.punktam. Ņemot vērā to, ka pretendentu piedāvājumi par abām daļām ir vienādi, 
Iepirkumu komisija vienlaicīgi veic izvērtēšanu abās iepirkumu daļās:  

1. daļā - ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Inčukalna pamatskolā;  
2. daļā – ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Vangažu vidusskolā. 

Nr. 
p.k. 

Kritērijs Punktu skaita 
noteikšana 

Maksimālais 
punktu 

skaits 100 

Iegūtie 
punkti 

SIA 
“Žaks-

2” 
 

Iegūtie 
punkti SI 

“Bruneros” 

12.4.1. Kompleksās 
pusdienas cena 
vienam 
izglītojamajam 

Vērtēšanas 
kritērijam  punktu 
skaits tiek aprēķināts 
pēc šādas formulas: 

No 1 – 20 19,83 20 
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gadījumos, kad 
valsts un/vai 
pašvaldība 
piešķīrusi līdzekļus 
pusdienu apmaksai 
(1.-9.klase). 
Vērtējot Finanšu 
piedāvājumā 
norādīto cenu, 
Iepirkumu komisija 
ņem vērā 
piedāvājuma cenu 
bez pievienotās 
vērtības nodokļa. 
 

Punktu skaits = 
mazākā piedāvātā 
cena / Pretendenta 
piedāvātā cena x 20 
 

12.4.2. Ēdināšanas cena 
pirmsskolas 
izglītojamajam  
 
Vērtējot Finanšu 
piedāvājumā 
norādīto cenu, 
Iepirkumu komisija 
ņem vērā 
piedāvājuma cenu 
bez pievienotās 
vērtības nodokļa. 

Vērtēšanas 
kritērijam punktu 
skaits tiek aprēķināts 
pēc šādas formulas: 
Punktu skaits = 
mazākā piedāvātā 
cena / Pretendenta 
piedāvātā cena x 30 
 

No 1-30 30 29,37 

12.4.3. Produkti, kuri 
atbilst BL, NPKS 
vai LPIA 
prasībām, piegāde  
Komisija vērtēs 
pretendenta norādīto 
informāciju 
(nolikuma 
13.pielikums) par 
konkrētu produktu 
piegādes attālumu 
līdz 
PAKALPOJUMA 
SAŅĒMĒJA 
piegādes vietai. 
 
Punktus piešķir tikai 
par tiem BL, NPKS, 
LPIA produktiem, 
kas atbilst nolikuma 
13.pielikumā 
noteiktajām 
prasībām.  
 
Ja produkta 
piegādes attālums 
no ražošanas vai 
audzēšanas vietas 
nepārsniedz 100 
km, tad BL, NPKS, 

Vērtēšanas kritērijs 
„Produkti, kuri 
atbilst BL, NPKS 
vai LPIA 
prasībām, 
piegāde”: 
 
Šajā kritērijā 
maksimālo punktu 
skaitu (20) punkti 
Komisija piešķir 
piedāvājumam, kurš 
ieguvis lielāko 
punktu skaitu BL, 
NPKS, LPIA 
produktu saraksta 
7.kolonnas punktu 
kopsummā.  
  
Pārējiem 
piedāvājumā punkti 
tiek piešķirti, 
ievērojot 
proporcionalitātes 
principu, punktu 
skaitu aprēķinot pēc 
šādas formulas: 
Punktu skaits = 
C/Cmaxx 20 
20 – kritērijam 

No 1 – 20 20 12,35 
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LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnā 
norāda 4.  
Ja produkta 
piegādes attālums 
no ražošanas vai 
audzēšanas vietas 
pārsniedz 100 km, 
bet nepārsniedz 200 
km, tad BL, NPKS, 
LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnā 
norāda 2.  
Ja produkta 
piegādes attālums 
no ražošanas vai 
audzēšanas vietas 
pārsniedz 200 km, 
tad BL, NPKS, 
LPIA produktu 
saraksta 7.kolonnā 
norāda 1.  
 
BL, NPKS, LPIA 
produktu saraksta 
7.kolonnas punkti 
tiek summēti. 
 

maksimālais 
noteiktais iegūstamo 
punktu skaits 
C – vērtējamā 
pretendenta 
piedāvājuma BL, 
NPKS, LPIA 
produktu saraksta 
7.kolonnas punktu 
kopsumma 
Cmax - lielākā 
piedāvājuma BL, 
NPKS, LPIA 
produktu saraksta 
7.kolonnas punktu 
kopsumma. 
 
 
 
 

12.4.4. Produktu, kuri 
atbilst BL, NPKS 
vai LPIA 
prasībām, 
daudzums 
Produktu, kuri 
atbilst BL, NPKS 
vai LPIA prasībām, 
daudzums tiek 
noteikts, ņemot vērā 
pretendentu 
piedāvājumos 
iekļauto informāciju 
(Nolikuma 
13.pielikumā minēto 
tabulu) par BL, 
NPKS vai LPIA 
prasībām 
atbilstošajiem 
produktiem, kurus 
pretendents 
izmantos ēdināšanas 
pakalpojuma 
nodrošināšanai.  
Punktus piešķir tikai 
par tiem BL, NPKS, 
LPIA produktiem, 
kuri atbilst 
Nolikuma 13.punktā 

Vērtēšanas kritērijs 
„Produktu, kas 
atbilst BL, NPKS 
vai LPIA 
prasībām, 
daudzums”: 
 
Šajā kritērijā 
maksimālo punktu 
skaitu (30) 
Iepirkuma komisija 
piešķir 
piedāvājumam, kurā 
iekļauts lielākais 
skaits BL, NPKS vai 
LPIA produktu 
ēdināšanas 
pakalpojuma 
nodrošināšanai, 
ņemot vērā, ka 
maksimālo punktu 
skaitu var iegūt 
pretendents, kurš 
piedāvājis visus 
13.pielikuma tabulā 
norādītos produktus. 
Ja pretendents 
piedāvājis vairāk 
produktus, papildu 

No 1 – 30 30 21,49 
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noteiktajiem 
nosacījumiem. 
 
 
 

punkti šajā kritērijā 
netiek piešķirti. 
 
Pārējiem 
piedāvājumiem 
punkti tiek piešķirti, 
ievērojot 
proporcionalitātes 
principu, punktu 
skaitu aprēķinot pēc 
šādas formulas: 
D = Dver/Dmax x 
30, kur 
D – iegūtais punktu 
skaits ar precizitāti 
līdz 2 (diviem) 
cipariem aiz komata; 
Dver – vērtējamā 
piedāvājumā 
norādīto un 
prasībām atbilstošo 
BL, NPKS 
vai LPIA produktu 
skaits; 
Dmax – lielākais 
piedāvājumā 
norādīto un 
prasībām atbilstošo 
BL, NPKS 
vai LPIA produktu 
skaits; 
30 – maksimālais 
punktu skaits šajā 
kritērijā 
 

Maksimālais iespējamais punktu skaits KOPĀ 100 99,83 83,21 
  
 

Nolikuma 12.6.punkts noteic, ka par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks 
atzīts piedāvājums, kas ieguvis visaugstāko punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits ir 100 
(simts) punkti. Ņemot vērā to, ka pretendents SIA “Žaks-2” atbilst visām kvalifikācijas 
prasībām, veicot iesniegto piedāvājumu analīzi pēc vērtēšanas kritēriju aprēķina, Iepirkumu 
komisija secina, ka SIA “Žaks-2” piedāvājums gan iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā, gan 
otrajā daļā ir atzīstams par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, jo kopējais iegūto punktu 
skaits katrā daļā ir 99,83 punkti. 

Ievērojot to, Iepirkumu komisija 2019.gada 29.jūlijā ar balsu vairākumu - ar četrām 
balsīm PAR, PRET– viena balss, ATTURAS – nav, nolēma: 

ar piecām balsīm PAR, PRET– viena balss, ATTURAS – nav, nolēma: 
atzīt par uzvarētāju SIA “Žaks-2”, reģistrācijas Nr. 40103137553, Žagatu iela 20a-97, 

Rīga, LV-1084, iepirkuma priekšmeta pirmās un otrās daļas ietvaros par ēdiena pagatavošanu 
par šādām cenām: 
1.daļa - ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Inčukalna pamatskolā  

 
Ēdiena 

pagatavošana 

Brokastis  
(cena bez 
PVN vienai 
personai 
dienā)  

Pusdienas 
(cena bez 
PVN vienai 
personai 
dienā) 

Launags 
(cena bez 
PVN vienai 
personai 
dienā) 

Cena* kopā 
vienai personai 
dienā EUR, 
neskaitot PVN 
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 1 2 3 4  
Kompleksās 
pusdienas cena 
Inčukalna 
pamatskolas 
izglītojamajam, ja 
valsts un/vai 
pašvaldība 
piešķīrusi līdzekļus 
pusdienu apmaksai 

Nav 
attiecināms 

1,17 Nav 
attiecināms 

1,17 

Ēdināšanas cena 
pirmsskolas 
izglītojamajam 

0,55 0,95 0,36 1,86 

 
2.daļa - ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Vangažu vidusskolā 
 

 
Ēdiena 

pagatavošana  

Brokastis  
(cena bez 
PVN vienai 
personai 
dienā)  

Pusdienas 
(cena bez 
PVN vienai 
personai 
dienā) 

Launags (cena 
bez PVN vienai 
personai dienā) 

Cena* kopā 
vienai 
personai 
dienā EUR, 
neskaitot 
PVN 

 1 2 3 4  
Kompleksās 
pusdienas Vangažu 
vidusskolas 
izglītojamajam, ja 
valsts un/vai 
pašvaldība 
piešķīrusi līdzekļus 
pusdienu apmaksai 

Nav 
attiecināms 

1,17 Nav attiecināms 1,17 

Ēdināšanas cena 
pirmsskolas 
izglītojamajam 

0,55 0,95 0,36 1,86 

 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs                                                         K.Spravņiks 
                    
 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 
Daniševska, 67977301 
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