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IEPIRKUMA 

 „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”   

 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Alūksnes novada Malienas pagastā 

 

2014.gada 30.septembrī.   Nr.2 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības Malienas pamatskolas iepirkuma komisija sasaukta plkst.9.00, 

Malienas pamatskolā, „Brencos 7”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.  

Sēdi sāk plkst. 9.00, sēdi beidz plkst.16.15. 

Sēdi vada komisijas priekšsēdētāja Ilga Kozlova  

Sēdi protokolē komisijas locekle Agrita Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

Ilga Kozlova – komisijas priekšsēdētāja 

Ieva Baltā - Pilsētniece – komisijas locekle Agrita Nagle – komisijas locekle 

 

I.Kozlova atklāj sēdi un norāda, ka uz sēdi ieradušies visi komisijas locekļi. Iepirkuma 

komisija ir lemttiesīga.  

Iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

Darba kārtība: 

1. Par iepirkumam iesniegtiem piedāvājumiem. 

2. Par pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi. 

3. Par pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

4. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 1.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 

5. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 2.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 

6. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 3.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 

7. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 4.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 

8. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 5.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 

9. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 6.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 
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10. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 7.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 

11. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 8.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 

12. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 9.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu. 

13. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 1.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

14. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 2.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

15. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 3.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

16. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 4.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

17. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 5.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

18. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 6.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

19. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 7.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

20. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 8.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

21. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 9.daļai finanšu atbilstības 

vērtēšanu un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos. 

 

 

1. Par iepirkumam iesniegtiem piedāvājumiem 

I.Kozlova , A. Nagle, I.Balta-Pilsētniece 

 

I.Kozlova informē, ka iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) ir iesniegti šādi piedāvājumi: 

 

1. AKCIJU SABIEDRĪBA „TUKUMA PIENS”, reģ.Nr.40003294211, adrese 

Jelgavas iela 7, Tukums, LV - 3101 (reģistrēts 18.09.2014. Malienas 

pamatskolā ar Nr. MPSK/1-12/14/6, plkst.13.30); 

2.  SIA „FUTURUS FOOD”, reģ.Nr.40003348586, adrese Vienības gatve 26a, 

Rīga, LV – 1004 (reģistrēts 18.09.2014. Malienas pamatskolā ar Nr. 

MPSK/1-12/14/7, plkst.13.30); 

3.  SIA „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”, reģ.Nr. 42403012397,  adrese 

Rīgas iela 22, Rēzekne, LV – 4601 (reģistrēts 15.11.2012. Malienas pagasta 

pārvaldē ar Nr. MPP/1-6/12/51, plkst.08.38);  

4.  AKCIJU SABIEDRĪBA „RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”, 

reģ.Nr.40003017441, adrese Bauskas iela 180, Rīga, LV – 1004 (reģistrēts 

22.09.2014. Malienas pamatskolā ar Nr. MPSK/1-12/14/11, plkst.11.30); 

5.  SIA „AŽIŅA KOMERCFIRMA „MARKETS””, reģ.Nr. 49502001606, 

adrese Rūpniecības iela 8a, Cēsis, LV – 4101 (reģistrēts 11.09.2014.. 

Malienas pamatskolā ar Nr. MPSK/1-12/14/4, plkst.12.30); 

6.  SIA „ALTA S”, reģ.Nr. 43203003460, adrese Pils iela 29, Alūksne, LV – 

4301 (reģistrēts 22.09.2014. Malienas pamatskolā ar Nr. MPSK/1-12/14/10, 

plkst.08.50); 
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7.  SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379, adrese A.Deglava 104-12, Rīga, LV – 

1082 (reģistrēts 22.09.2014. Malienas pamatskolā ar Nr. MPSK/1-12/14/12, 

plkst.11.30); 

8.  A/S „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493, adrese Meža iela 4, Rīga, LV – 

1048 (reģistrēts19.09.2014. Malienas pamatskolā ar Nr. MPSK/1-12/14/9, 

plkst.13.30); 

9.  SIA „Bajards” reģ.Nr.LV40103308414, adrese Skolas iela 61 -43, 

JūrmalaLV – 2016 (reģistrēts18.09.2014. Malienas pamatskolā ar Nr. 

MPSK/1-12/14/8, plkst.14.30); 

10  SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814, adrese Lubānas iela 82, Rīga 

LV–2073 (reģistrēts 12.09.2014. Malienas pamatskolā ar Nr. MPSK/1-

12/14/5, plkst.13.30); 

 

 

2. Par pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda pretendentu piedāvājumu noformējumu atbilstību atbilstoši 

Noteikumos norādītajām prasībām, kopīgi aizpildot tabulu par pretendentiem (tabulas 

pielikumā).  

 

 

2.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

AKCIJU SABIEDRĪBAS „TUKUMA PIENS” (reģ.Nr. 40003294211) piedāvājums 

ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu 

prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, AKCIJU SABIEDRĪBAS „TUKUMA 

PIENS” (reģ.Nr.40003294211) piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 1.5.1.punkta, 

1.6.1.punkta  un 1.7.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas 

posmu – atlases dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

 

 

2.2.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „FUTURUS FOOD” (reģ.Nr.40003348586) piedāvājums ir iesniegts un 

noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/01) noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 



 4 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, SIA „FUTURUS FOOD” 

(reģ.Nr.40003348586) piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 1.5.1.punkta, 1.6.1.punkta  

un 1.7.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – atlases 

dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

 

 

2.3.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” (reģ.Nr. 42403012397) piedāvājums ir 

iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma 

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu 

prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, SIA „RĒZEKNES GAĻAS 

KOMBINĀTS” (reģ.Nr. 42403012397) piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 

1.5.1.punkta, 1.6.1.punkta  un 1.7.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma 

vērtēšanas posmu – atlases dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

 

 

2.4.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

AKCIJU SABIEDRĪBAS „RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” (reģ.Nr. 40003017441) 

piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 1.5.1., 

1.6.1. un 1.7.punktu prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, AKCIJU SABIEDRĪBAS „RĪGAS 

PIENA KOMBINĀTS” (reģ.Nr. 40003017441)  piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 

1.5.1.punkta, 1.6.1.punkta  un 1.7.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma 

vērtēšanas posmu – atlases dokumentu atbilstības vērtēšanu. 
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2.5.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „ALTA S”, reģ.Nr. 43203003460 piedāvājums ir iesniegts un noformēts 

atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/01) noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, SIA „ALTA S”, reģ.Nr. 43203003460  

piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 1.5.1.punkta, 1.6.1.punkta  un 1.7.punkta 

prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – atlases 

dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

 

2.6.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „AŽIŅA KOMERCFIRMA „MARKETS”” (reģ.Nr. 49502001606) piedāvājums 

ir iesniegts un noformēts Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma 

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 1.5.1., 1.6.1.daļēji un 

1.7.punktu prasībām. Noformējot piedāvājumu, pretendents nav izpildījis 1.6.1.3. 

punkta prasības. Aploksnes noformējumā kļūdains laiks norādīts - „Piedāvājums 

iepirkumam „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”, 

identifikācijas Nr. MPSK 2014/01. Neatvērt līdz 2014.gada 22.septembra, 

plkst.13.00”, bet pretendentam atvēršanas laiks norādīts plkst. 12.00. Iepirkuma 

komisija šoreiz uzskata, ka nepilnība nav būtiska, lai noraidītu pretendentu. 

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, SIA „AŽIŅA KOMERCFIRMA 

„MARKETS”” (reģ.Nr. 49502001606) piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 

1.5.1.punkta, 1.6.1.punkta  un 1.7.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta 

piedāvājuma vērtēšanas posmu – atlases dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

 

 

2.7.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379piedāvājums ir iesniegts un noformēts Alūksnes 

novada Malienas pamatskolas iepirkuma „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE 

MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām.  
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I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 

piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 1.5.1.punkta, 1.6.1.punkta  un 1.7.punkta 

prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – atlases 

dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

 

 

2.8.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

Akciju sabiedrība „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493 piedāvājums ir iesniegts un 

noformēts Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/01) noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, Akciju sabiedrība „Premia FFL” 

reģ.Nr.LV40003483493 piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 1.5.1.punkta, 

1.6.1.punkta  un 1.7.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma 

vērtēšanas posmu – atlases dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

 

 

2.9.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Bajards” reģ.Nr.LV40103308414 piedāvājums ir iesniegts un noformēts 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, SIA „Bajards” reģ.Nr.LV40103308414 

piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 1.5.1.punkta, 1.6.1.punkta  un 1.7.punkta 

prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – atlases 

dokumentu atbilstības vērtēšanu. 
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2.10.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 piedāvājums ir iesniegts un noformēts 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 1.5.1., 1.6.1. un 1.7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma atlases dokumentu 

vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 5.2.7.1.punkta nosacījumiem, SIA „Kabuleti Fruit” 

reģ.Nr.LV40003959814piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 1.5.1.punkta, 

1.6.1.punkta  un 1.7.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma 

vērtēšanas posmu – atlases dokumentu atbilstības vērtēšanu. 

 

 

 

3. Par pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu atbilstības vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

Komisijas locekļi pārbauda pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu atbilstību 

(kompetenci) Noteikumos norādītajām prasībām, kopīgi aizpildot tabulu par pretendentiem 

(tabulas pielikumā).  

 

3.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

AKCIJU SABIEDRĪBAS „TUKUMA PIENS” (reģ.Nr. 40003294211) piedāvājums ir 

iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.punkta prasībām un piedāvājums 

atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem, AKCIJU SABIEDRĪBAS „TUKUMA 

PIENS” (reģ.Nr.40003294211) piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un veikt 

nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.2.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „FUTURUS FOOD” (reģ.Nr.40003348586) piedāvājums ir iesniegts un noformēts 

atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 4.punkta  prasībām un piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 
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I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem, SIA „FUTURUS FOOD” 

(reģ.Nr.40003348586) piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un veikt nākošo 

pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.3.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”, reģ.Nr. 42403012397 piedāvājums ir 

iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.punkta  prasībām un piedāvājums 

atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem, SIA „RĒZEKNES GAĻAS 

KOMBINĀTS”, reģ.Nr. 42403012397  piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām 

un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.4.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

AKCIJU SABIEDRĪBA „RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”, reģ.Nr.40003017441 

piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas 

iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.punkta  prasībām un piedāvājums 

atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem AKCIJU SABIEDRĪBA „RĪGAS PIENA 

KOMBINĀTS”, reģ.Nr.40003017441 piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un 

veikt nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.5.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

 SIA „AŽIŅA KOMERCFIRMA „MARKETS””, reģ.Nr. 49502001606 

piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas 

iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  
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(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.punkta  prasībām un piedāvājums 

atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem,  SIA „AŽIŅA KOMERCFIRMA 

„MARKETS””, reģ.Nr. 49502001606 piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un 

veikt nākošo pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.6.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „ALTA S”, reģ.Nr. 43203003460 piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE 

MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 

4.punkta  prasībām un piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem, SIA „ALTA S”, reģ.Nr. 43203003460 

piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma 

vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.7.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE 

MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 

4.punkta  prasībām un piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem, SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 

piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma 

vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.8.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

A/S „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493 piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE 
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MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 

4.punkta  prasībām un piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem, A/S „Premia FFL” 

reģ.Nr.LV40003483493 piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un veikt nākošo 

pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.9.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Bajards” reģ.Nr.LV40103308414 piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE 

MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 

4.punkta  prasībām un piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem, SIA „Bajards” reģ.Nr.LV40103308414 

piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un veikt nākošo pretendenta piedāvājuma 

vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 

 

3.10.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 piedāvājums ir iesniegts un noformēts 

atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) 

noteikumu 4.punkta  prasībām un piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām. 

 

I.Kozlova  izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma tehniskās atbilstības vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.8.2.punkta nosacījumiem, SIA „Kabuleti Fruit” 

reģ.Nr.LV40003959814 piedāvājums atbilst noteikumu 3.punkta prasībām un veikt nākošo 

pretendenta piedāvājuma vērtēšanas posmu – tehniskās atbilstības vērtēšanu. 
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4. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 1.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu 

piedāvājumu tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 1.daļai (tabulas pielikumā). 

 

4.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 tehniskais piedāvājums iepirkuma 1.daļai 

„Olas” ir iesniegts un noformēts neatbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas 

iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.2. punkta „Tehniskais un 

finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) 

prasībām.  

 

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par neatbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta prasībām un nevirzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Malienas pamatskolas 

iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1) Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS 

NR. MPSK 2014/01)nolikuma 5.2.9.3.punkta nosacījumiem, SIA „LaFruta”, 

reģ.Nr. 40103313379  tehnisko piedāvājumu iepirkuma 1.daļai „Olas” atzīt par 

neatbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un 

„Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un nevirzīt to 

nākošajam vērtēšanas posmam – finanšu piedāvājuma vērtēšanai.  

2) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas   lēmumu var 

pārsūdzēt tiesā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

4.2.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 tehniskais piedāvājums iepirkuma 

1.daļai „Olas” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01)  noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada 

pašvaldības Malienas pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) tehnisko piedāvājumu iepirkuma 1.daļai „Olas” atzīt par atbilstošu nolikuma 

4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 
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1.pielikums) prasībām un virzīt to nākamajam vērtēšanas posmam – finanšu piedāvājuma 

vērtēšanai. 

 

 

5. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 2.daļai tehniskās atbilstības vērtēšanu 
I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu 

piedāvājumu tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 3.daļai (tabulas pielikumā). 

 

5.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

AKCIJU SABIEDRĪBAS „TUKUMA PIENS” (reģ.Nr. 40003294211) tehniskais 

piedāvājums iepirkuma 2.daļai „Piens un piena produkti” ir iesniegts un noformēts 

atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/01)  noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un 

„Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu nolikuma 

4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01)  noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, AKCIJU SABIEDRĪBAS „TUKUMA 

PIENS” (reģ.Nr. 40003294211) tehnisko piedāvājumu iepirkuma 2.daļai „Piens un piena 

produkti” atzīt par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un 

„Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam 

vērtēšanas posmam – finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

 

5.2.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

AKCIJU SABIEDRĪBAS „RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” (reģ.Nr. 40003017441) 

tehniskais piedāvājums iepirkuma 2.daļai „Piens un piena produkti” ir iesniegts un 

noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un 

finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) 

prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu nolikuma 

4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, AKCIJU SABIEDRĪBAS „RĪGAS 

PIENA KOMBINĀTS” (reģ.Nr. 40003017441) tehnisko piedāvājumu iepirkuma 2.daļai 

„Piens un piena produkti” atzīt par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu 
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piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to 

nākamajam vērtēšanas posmam – finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

6. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 3.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu 

piedāvājumu tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 3.daļai (tabulas pielikumā). 

 

6.1.   Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „ALTA S” (reģ.Nr.43203003460) tehniskais piedāvājums iepirkuma 3.daļai 

„Maize un konditorejas izstrādājumi” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes 

novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE 

MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01)  

noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu nolikuma 

4.2.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3,  „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „ALTA S” (reģ.Nr.43203003460) 

tehnisko piedāvājumu iepirkuma 3.daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi” atzīt par 

atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākamajam vērtēšanas 

posmam – finanšu piedāvājuma vērtēšanai.  

 

6.2. Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 tehniskais piedāvājums iepirkuma  

3.daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi” ir iesniegts un noformēts atbilstoši 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01)  

noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada 

pašvaldības Malienas pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) tehnisko piedāvājumu iepirkuma  3.daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi” atzīt 

par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam 

– finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 
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7. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 4.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu 

piedāvājumu tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 4.daļai (tabulas pielikumā). 

 

7.1.   Alūksnes novada Malienas  iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta SIA 

„RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” (reģ.Nr.42403012397) tehniskais 

piedāvājums iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi” ir iesniegts un noformēts 

atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/01)  noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un 

„Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu nolikuma 

4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada 

pašvaldības Malienas pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” 

(reģ.Nr.42403012397) tehnisko piedāvājumu iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi” 

atzīt par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam 

– finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

 

7.2. Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 tehniskais piedāvājums iepirkuma  

4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes 

novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE 

MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01)  

noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada 

pašvaldības Malienas pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „Kabuleti Fruit” 

reģ.Nr.LV40003959814 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas 

izstrādājumi” atzīt par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” 

un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam 

vērtēšanas posmam – finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 
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7.3. Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Bajards” reģ.Nr.LV40103308414 tehniskais piedāvājums iepirkuma  4.daļai 

„Gaļa un gaļas izstrādājumi” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada 

Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01)  noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) nolikuma 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „Bajards” reģ.Nr.LV40103308414 

tehnisko piedāvājumu iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi” atzīt par atbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” 

(noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam – finanšu 

piedāvājuma vērtēšanai. 

 

 

8. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 5.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu 

piedāvājumu tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 5.daļai (tabulas pielikumā). 

 

8.1.   Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 tehniskais piedāvājums iepirkuma 

5.daļai „Dārzeņi” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „Kabuleti Fruit” 

reģ.Nr.LV40003959814 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 5.daļai „Dārzeņi” atzīt par 

atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam 

– finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 
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8.2.   .   Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 tehniskais piedāvājums iepirkuma 5.daļai 

„Dārzeņi” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas 

iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un 

finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) 

prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem,  SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 

tehnisko piedāvājumu iepirkuma 5.daļai „Dārzeņi” atzīt par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) 

prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam – finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

 

 

 

9. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 6.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras 

dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu piedāvājumu 

tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 6.daļai (tabulas pielikumā). 

 

8.1.   Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 tehniskais piedāvājums iepirkuma 

6.daļai „Augļi, ogas” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „Kabuleti Fruit” 

reģ.Nr.LV40003959814 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 6.daļai „Augļi, ogas” atzīt par 

atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam 

– finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 
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8.2.   .   Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 tehniskais piedāvājums iepirkuma 6.daļai 

„Augļi, ogas”  ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem,  SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 

tehnisko piedāvājumu iepirkuma 6.daļai „Augļi, ogas” atzīt par atbilstošu nolikuma 

4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam – finanšu piedāvājuma 

vērtēšanai. 

 

 

10. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 7.daļai tehniskās atbilstības vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu 

piedāvājumu tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 7.daļai (tabulas pielikumā). 

 

10.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 tehniskais piedāvājums iepirkuma 

7.daļai „Zivis” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „Kabuleti Fruit” 

reģ.Nr.LV40003959814 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 7.daļai „Zivis” atzīt par atbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” 

(noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam – finanšu 

piedāvājuma vērtēšanai. 
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10.2.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

A/S „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493tehniskais piedāvājums iepirkuma 

7.daļai „Zivis” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, A/S „Premia FFL” 

reģ.Nr.LV40003483493 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 7.daļai „Zivis” atzīt par atbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” 

(noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam – finanšu 

piedāvājuma vērtēšanai. 

 

 

 

11. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 8.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu 

piedāvājumu tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 8.daļai (tabulas pielikumā). 

 

11.1 Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 tehniskais piedāvājums iepirkuma 

8.daļai „Citi pārtikas produkti”ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada 

Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „Kabuleti Fruit” 

reģ.Nr.LV40003959814 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” 

atzīt par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam 

– finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 
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11.2.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „AŽIŅA KOMERCFIRMA „MARKETS””, reģ.Nr. 49502001606 tehniskais 

piedāvājums iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti”ir iesniegts un noformēts 

atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un 

„Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „AŽIŅA KOMERCFIRMA 

„MARKETS””, reģ.Nr. 49502001606 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 8.daļai „Citi 

pārtikas produkti” atzīt par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu 

piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to 

nākošajam vērtēšanas posmam – finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

 

11.3.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 tehniskais piedāvājums iepirkuma 8.daļai 

„Citi pārtikas produkti”ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379 

tehnisko piedāvājumu iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” atzīt par atbilstošu 

nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” 

(noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam – finanšu 

piedāvājuma vērtēšanai. 

 

11.4.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „FUTURUS FOOD”, reģ.Nr.40003348586 tehniskais piedāvājums iepirkuma 

8.daļai „Citi pārtikas produkti”ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada 

Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  
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I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „FUTURUS FOOD”, 

reģ.Nr.40003348586tehnisko piedāvājumu iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” atzīt 

par atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam 

– finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

12. Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 9.daļai tehniskās atbilstības 

vērtēšanu 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un vērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizpildot pretendentu 

piedāvājumu tehniskās atbilstības vērtēšanas tabulas iepirkuma 7.daļai (tabulas pielikumā). 

 

12.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814 tehniskais piedāvājums iepirkuma 

9.daļa „Saldēti produkti” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada 

Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, SIA „Kabuleti Fruit” 

reģ.Nr.LV40003959814 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 9.daļa „Saldēti produkti” atzīt par 

atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam 

– finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

12.2.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

A/S „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493 tehniskais piedāvājums iepirkuma 

9.daļa „Saldēti produkti” ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada 

Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 4.3.punkta 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās specifikācijas” (noteikumu 

1.pielikums) prasībām.  

 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

noteikumu 4.3.punkta prasībām un virzīt tālāk iepirkuma finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 
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Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/01) noteikumu 5.2.9.2.punkta nosacījumiem, A/S „Premia FFL” 

reģ.Nr.LV40003483493 tehnisko piedāvājumu iepirkuma 9.daļa „Saldēti produkti” atzīt par 

atbilstošu nolikuma 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” un „Tehniskās 

specifikācijas” (noteikumu 1.pielikums) prasībām un virzīt to nākošajam vērtēšanas posmam 

– finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

 

 

 

13.Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 1.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu un 

visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot 

pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 

 

13.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814: 

13.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 1.daļai „Olas” noformēts atbilstoši visām iepirkuma 

noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

13.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

13.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

13.1.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 1.daļai „Olas” kopējā summa EUR 258.00 (divi 

simti piecdesmit astoņi eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, summa ar 

pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 312.18 (trīs simti divpadsmit eiro 00 centi). 

 

I.Kozlova ierosina ka SIA „Kabuleti Fruit” pretendenta piedāvājumu iepirkuma 1.daļai 

atzīt par atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar to arī par atbilstošāko 

noteikumu 5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, slēdzot iepirkuma 

līgumu par summu EUR 258.00 (divi simti piecdesmit astoņi eiro un 00 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto 

informāciju.  

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem,  SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814, adrese Lubānas iela 
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82, Rīga LV–2073, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un 

finanšu piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – pretendenta piedāvājums 

atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un citiem normatīviem 

aktiem, un piešķirt iepirkumu, jo SIA „Kabuleti Fruit” piedāvājums ir ar viszemāko cenu 

iepirkuma 1.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kabuleti Fruit” par summu EUR 

258.00 (divi simti piecdesmit astoņi eiro un 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, 

pamatojoties uz veikto iepirkumu, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto 

informāciju. Iepirkuma līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli EUR 312.18 (trīs 

simti divpadsmit eiro 00 centi). 

3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 2.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu un 

visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 

Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot 

pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 

 

14.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka AKCIJU SABIEDRĪBA „RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”, 

reģ.Nr.40003017441: 

14.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 2.daļai „Piens un piena produkti” noformēts 

atbilstoši visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

14.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

14.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

14.1.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 2.daļai „Piens un piena produkti” kopējā summa 

EUR 4760.70 (četri tūkstoši septiņi simti sesdesmit eiro un 70 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 5760.45 (pieci 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro 45 centi). 

 

14.2. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka AKCIJU SABIEDRĪBA „TUKUMA PIENS”, reģ.Nr.40003294211: 

14.2.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 2.daļai „Piens un piena produkti” noformēts 

atbilstoši visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

14.2.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

14.2.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

14.2.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 2.daļai „Piens un piena produkti” kopējā summa 

EUR 4403.50 (četri tūkstoši četri simti trīs eiro un 50 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 5328.24 (pieci tūkstoši trīs 

simti divpadsmit astoņi eiro 24 centi). 

 

I.Kozlova ierosina, ka AKCIJU SABIEDRĪBA „TUKUMA PIENS” pretendenta 

piedāvājumu iepirkuma 2.daļai atzīt par atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar 

to arī par atbilstošāko noteikumu 5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, 

slēdzot iepirkuma līgumu par summu EUR 4403.50 (četri tūkstoši četri simti trīs eiro un 50 

centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā 

norādīto informāciju.  
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 Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem, AKCIJU SABIEDRĪBA „TUKUMA PIENS”, reģ.Nr.40003294211, 

adrese Jelgavas iela 7, Tukums, LV - 3101, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 

4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – 

pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un 

citiem normatīviem aktiem, un piešķirt iepirkumu, jo AKCIJU SABIEDRĪBA 

„TUKUMA PIENS” piedāvājums ir ar viszemāko cenu iepirkuma 2.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar AKCIJU SABIEDRĪBA „TUKUMA 

PIENS”, par summu EUR 4403.50 (četri tūkstoši četri simti trīs eiro un 50 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz veikto iepirkumu, ņemot vērā pretendenta 

finanšu piedāvājumā norādīto informāciju. Iepirkuma līguma summa ar pievienotās 

vērtības nodokli EUR 5328.24 (pieci tūkstoši trīs simti divpadsmit astoņi eiro 24 centi). 

3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

15.Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 3.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu un 

visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot pretendenta 

finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 

 

15.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814: 

15.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 3.daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi” 

noformēts atbilstoši visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

15.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

15.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

15.1.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 3.daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi”  

kopējā summa EUR 757.30 (septiņi simti piecdesmit septiņi eiro un 30 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 916.33 

(deviņi simti sešpadsmit eiro 33 centi). 

 

15.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „ALTA S”, reģ.Nr. 43203003460: 

15.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 3.daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi” 

noformēts atbilstoši visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  
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15.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

15.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

15.1.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 3.daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi”  

kopējā summa EUR 639.10 (seši simti trīsdesmit deviņi eiro un 10 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 773.31 (septiņi simti 

septiņdesmit trīs eiro 31 centi). 

 

I.Kozlova ierosina ka SIA „ALTA S” pretendenta piedāvājumu iepirkuma 3.daļai atzīt par 

atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar to arī par atbilstošāko noteikumu 

5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, slēdzot iepirkuma līgumu par 

summu EUR 639.10 (seši simti trīsdesmit deviņi eiro un 10 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto informāciju.  

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem, SIA „ALTA S”, reģ.Nr. 43203003460, adrese Pils iela 29, Alūksne, LV – 

4301, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu 

piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – pretendenta piedāvājums atbilst 

iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un citiem normatīviem aktiem, un 

piešķirt iepirkumu, jo SIA „ALTA S” piedāvājums ir ar viszemāko cenu iepirkuma 

3.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „ALTA S”, par EUR 639.10 (seši 

simti trīsdesmit deviņi eiro un 10 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz 

veikto iepirkumu, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto informāciju. 

Iepirkuma līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli EUR 773.31 (septiņi simti 

septiņdesmit trīs eiro 31 centi). 

3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

16.Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 4.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu un 

visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot pretendenta 

finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 

 

16.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka  SIA „Bajards” reģ.Nr.LV40103308414: 
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16.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi” noformēts 

atbilstoši visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

16.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

16.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

16.1.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi”  kopējā summa 

EUR 5103.00 (pieci tūkstoši viens simts trīs eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 6174.63 (seši tūkstoši viens 

simts septiņdesmit četri eiro 63 centi). 

 

16.2. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka  SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814: 

16.2.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi” noformēts 

atbilstoši visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

16.2.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

16.2.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

16.2.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi”  kopējā summa 

EUR 5783.40 (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs eiro un 40 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 6997.91 (seši 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi eiro 91 cents). 

 

16.3. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka  SIA „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”, reģ.Nr. 42403012397: 

16.3.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi” noformēts 

atbilstoši visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

16.3.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

16.3.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

16.3.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 4.daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi”  kopējā summa 

EUR 4798.40 (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 40 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 5806.06 

(pieci tūkstoši astoņi simti seši eiro 06 centi). 

 

I.Kozlova ierosina ka SIA „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” pretendenta 

piedāvājumu iepirkuma 4.daļai atzīt par atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar 

to arī par atbilstošāko noteikumu 5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, 

slēdzot iepirkuma līgumu par summu 4798.40 (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 

astoņi eiro un 40 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu 

piedāvājumā norādīto informāciju.  

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 
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PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem, SIA „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”, reģ.Nr. 42403012397,  

adrese Rīgas iela 22, Rēzekne, LV – 4601, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 

4.3.punkta „Tehniskais un finanšu piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – 

pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un 

citiem normatīviem aktiem, un piešķirt iepirkumu, jo SIA „RĒZEKNES GAĻAS 

KOMBINĀTS”piedāvājums ir ar viszemāko cenu iepirkuma 4.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „RĒZEKNES GAĻAS 

KOMBINĀTS”, par EUR 4798.40 (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 

40 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz veikto iepirkumu, ņemot vērā 

pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto informāciju. Iepirkuma līguma summa ar 

pievienotās vērtības EUR 5806.06 (pieci tūkstoši astoņi simti seši eiro 06 centi). 

3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

17.Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 5.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu 

un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot 

pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 

17.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka  SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814: 

17.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 5.daļai „Dārzeņi” noformēts atbilstoši visām 

iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

17.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

17.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

17.1.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 5.daļai „Dārzeņi” kopējā summa EUR 1346.80 

(viens tūkstotis trīs simti četrdesmit seši eiro un 80 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 1629.63 (viens tūkstotis seši simti 

divdesmit deviņi eiro 63 centi). 

 

17.2. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka  SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379: 

17.2.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 5.daļai „Dārzeņi” noformēts atbilstoši visām 

iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

17.2.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

17.2.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

17.2.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 5.daļai „Dārzeņi” kopējā summa EUR 1253.30 

(viens tūkstotis divi simti piecdesmit trīs eiro un 30 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 1516.49 (viens tūkstotis pieci simti 

sešpadsmit eiro 49 centi). 

 

I.Kozlova ierosina ka SIA „LaFruta”, pretendenta piedāvājumu iepirkuma 5.daļai atzīt par 

atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar to arī par atbilstošāko noteikumu 

5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, slēdzot iepirkuma līgumu par 

summu EUR 1346.80 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit seši eiro un 80 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto 

informāciju.  
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Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379, adrese A.Deglava 104-12, Rīga, LV 

– 1082, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu 

piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – pretendenta piedāvājums atbilst 

iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un citiem normatīviem aktiem, un 

piešķirt iepirkumu, jo SIA „LaFruta” piedāvājums ir ar viszemāko cenu iepirkuma 

5.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „LaFruta”, par EUR 1346.80 (viens 

tūkstotis trīs simti četrdesmit seši eiro un 80 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, 

pamatojoties uz veikto iepirkumu, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto 

informāciju. Iepirkuma līguma summa ar pievienotās EUR 1629.63 (viens tūkstotis seši 

simti divdesmit deviņi eiro 63 centi). 

3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

18.Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 6.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu 

un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot 

pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 

 

18.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814: 

18.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 6.daļai „Augļi, ogas” noformēts atbilstoši visām 

iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

18.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

18.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

18.1.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 6.daļai „Augļi, ogas” kopējā summa EUR 1570.00 

(viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 1899.70 (viens tūkstotis astoņi simti 

deviņdesmit deviņi eiro 70 centi). 

 

18.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka  SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379: 

18.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 6.daļai „Augļi, ogas” noformēts atbilstoši visām 

iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  
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18.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

18.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

18.1.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 6.daļai „Augļi, ogas” kopējā summa EUR 1568.00 

(viens tūkstotis pieci simti sešdesmit astiņi eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 1897.28 (viens tūkstotis 

astoņi simti deviņdesmit septiņi eiro 28 centi). 

 

I.Kozlova ierosina ka SIA „LaFruta”, pretendenta piedāvājumu iepirkuma 6.daļai atzīt par 

atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar to arī par atbilstošāko noteikumu 

5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, slēdzot iepirkuma līgumu par 

summu EUR 1570.00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit eiro un 00 centi)  bez 

pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto 

informāciju.  

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379, adrese A.Deglava 104-12, Rīga, LV 

– 1082, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu 

piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – pretendenta piedāvājums atbilst 

iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un citiem normatīviem aktiem, un 

piešķirt iepirkumu, jo SIA „LaFruta” piedāvājums ir ar viszemāko cenu iepirkuma 

6.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „LaFruta”, par EUR 1570.00 (viens 

tūkstotis pieci simti septiņdesmit eiro un 00 centi)   bez pievienotās vērtības nodokļa, 

pamatojoties uz veikto iepirkumu, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto 

informāciju. Iepirkuma līguma summa ar pievienotās EUR 1899.70 (viens tūkstotis astoņi 

simti divdesmit deviņi eiro 70 centi). 

3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

19.Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 7.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu 

un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot 

pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 
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19.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka  SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814: 

19.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 7.daļai „Zivis” noformēts atbilstoši visām 

iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

19.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

19.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

19.1.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 7.daļai „Zivis” kopējā summa EUR 433.50 (četri 

simti trīsdesmit trīs eiro un 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, summa ar 

pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 524.54 (pieci simti divdesmit četri eiro 54 centi). 

 

19.2. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka  A/S „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493: 

19.2.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 7.daļai „Zivis” noformēts atbilstoši visām 

iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

19.2.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

19.2.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

19.2.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 7.daļai „Zivis” kopējā summa EUR 385.00 (trīs 

simti astoņdesmit pieci eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, summa ar 

pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 465.85 (četri simti sešdesmit pieci eiro 85 centi). 

 

I.Kozlova ierosina ka A/S „Premia FFL”, pretendenta piedāvājumu iepirkuma 7.daļai atzīt 

par atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar to arī par atbilstošāko noteikumu 

5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, slēdzot iepirkuma līgumu par 

summu EUR 433.50 (četri simti trīsdesmit trīs eiro un 50 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto informāciju. 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

  

Atklāti balsojot, „par” – 3,  „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem A/S „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493, adrese Meža iela 4, Rīga, LV 

– 1048, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un finanšu 

piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – pretendenta piedāvājums atbilst 

iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un citiem normatīviem aktiem, un 

piešķirt iepirkumu, jo A/S „Premia FFL” piedāvājums ir ar viszemāko cenu iepirkuma 

7.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar A/S „Premia FFL”, par EUR 433.50 

(četri simti trīsdesmit trīs eiro un 50 centi)   bez pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties 

uz veikto iepirkumu, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto informāciju. 

Iepirkuma līguma summa ar pievienotās EUR 524.54 (pieci simti divdesmit četri eiro 54 

centi). 
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3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

20.Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 8.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu 

un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot 

pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 

 

20.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „AŽIŅA KOMERCFIRMA „MARKETS””, reģ.Nr. 49502001606: 

20.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” noformēts atbilstoši 

visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

20.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

20.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

20.1.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” kopējā summa EUR 

2188.34 (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi eiro un 34 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 2647.89 (divi 

tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi eiro 89 centi). 

 

20.2. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379: 

20.2.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” noformēts atbilstoši 

visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

20.2.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

20.2.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

20.2.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” kopējā summa EUR 

1956.35 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit seši eiro un 35 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 2367.18 (divi 

tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi eiro 18 centi). 

 

20.3. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „FUTURUS FOOD”, reģ.Nr.40003348586: 

20.3.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” noformēts atbilstoši 

visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

20.3.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

20.3.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

20.3.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” kopējā summa EUR 

1943.42 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit trīs eiro un 42 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 2351.54 (divi 

tūkstoši trīs simti piecdesmit viens eiro 54 centi). 

 

20.4. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814: 
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20.4.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” noformēts atbilstoši 

visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

20.4.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

20.4.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

20.4.4 finanšu piedāvājuma iepirkuma 8.daļai „Citi pārtikas produkti” kopējā summa EUR 

1928.54 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit astoņi eiro un 54 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 2333.53 (divi 

tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro 53 centi). 

 

I.Kozlova ierosina ka SIA „Kabuleti Fruit” pretendenta piedāvājumu iepirkuma 8.daļai 

atzīt par atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar to arī par atbilstošāko 

noteikumu 5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, slēdzot iepirkuma 

līgumu par EUR 1928.54 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit astoņi eiro un 54 centi)  

bez pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto 

informāciju.  

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem,  SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814, adrese Lubānas iela 

82, Rīga LV–2073, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un 

finanšu piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – pretendenta piedāvājums 

atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un citiem normatīviem 

aktiem, un piešķirt iepirkumu, jo SIA „Kabuleti Fruit” piedāvājums ir ar viszemāko cenu 

iepirkuma 8.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kabuleti Fruit” par summu EUR 

1928.54 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit astoņi eiro un 54 centi)  bez pievienotās 

vērtības nodokļa, pamatojoties uz veikto iepirkumu, ņemot vērā pretendenta finanšu 

piedāvājumā norādīto informāciju. Iepirkuma līguma summa ar pievienotās vērtības 

nodokli EUR 2333.53 (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro 53 centi). 

3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

21.Par pretendentu piedāvājumu iepirkuma 9.daļai finanšu atbilstības vērtēšanu 

un visizdevīgāko pretendentu piedāvājumu izvēlēšanos 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi pārbauda un veic pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi 

saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, kopīgi aizpildot 

pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu (tabulas pielikumā). 
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21.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka A/S „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493: 

21.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 9.daļai „Saldēti produkti” noformēts atbilstoši 

visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

21.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

21.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

21.1.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 9.daļai „Saldēti produkti” kopējā summa EUR 

484.50 (četri simti astoņdesmit četri eiro un 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 586.25 (pieci simti astoņdesmit seši 

eiro 25 centi). 

 

21.1. Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes iepirkuma komisija 

konstatē, ka SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814: 

21.1.1. finanšu piedāvājums iepirkuma 9.daļai „Saldēti produkti” noformēts atbilstoši 

visām iepirkuma noteikumu 4.3.punkta prasībām;  

21.1.2. finanšu piedāvājumā piedāvā piegādāt produktus par noteiktām vienību 

līgumcenām visa līguma izpildes laikā; 

21.1.3. finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu nav, 

21.1.4. finanšu piedāvājuma iepirkuma 9.daļai „Saldēti produkti” kopējā summa EUR 

480.00 (četri simti astoņdesmit eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, summa 

ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 580.80 (pieci simti astoņdesmit eiro 80 centi). 

 

I.Kozlova ierosina ka SIA „Kabuleti Fruit” pretendenta piedāvājumu iepirkuma 1.daļai 

atzīt par atbilstošāko iepirkuma 4.3.punkta prasībām, līdz ar to arī par atbilstošāko 

noteikumu 5.1.punkta prasībām un piešķirt pretendentam iepirkumu, slēdzot iepirkuma 

līgumu par 480.00 (četri simti astoņdesmit eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto informāciju.  

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkumu komisija,  Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ieguva informāciju: 

 par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 par to, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

1)  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma  „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS 

PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01) noteikumu 5.2.10.4.punkta 

nosacījumiem,  SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814, adrese Lubānas iela 

82, Rīga LV–2073, piedāvājumu atzīt par atbilstošu noteikumu 4.3.punkta „Tehniskais un 

finanšu piedāvājums” prasībām un 5.1.punkta nosacījumiem – pretendenta piedāvājums 

atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, tehniskai specifikācijai un citiem normatīviem 

aktiem, un piešķirt iepirkumu, jo SIA „Kabuleti Fruit” piedāvājums ir ar viszemāko cenu 

iepirkuma 9.daļai. 

2)  Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kabuleti Fruit” par summu 480.00 

(četri simti astoņdesmit eiro un 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz 

veikto iepirkumu, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto informāciju. 
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Iepirkuma līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli EUR 580.80 (pieci simti 

astoņdesmit eiro 80 centi). 

3) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. 

 

Sēde slēgta plkst.16.15. 

 

Pielikumi: 

1) Pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstības iepirkuma „PĀRTIKAS 

PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/01) norādītām prasībām vērtēšanas tabula uz 5 lapām; 

2) Pretendentu atlases dokumentu atbilstības iepirkuma „PĀRTIKAS PRODUKTU 

IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/01)  

norādītām prasībām vērtēšanas tabula uz 4 lapām; 

3) Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanas tabulas uz 25 lapām; 

4) Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanas tabulas uz 18 lapām. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja (personiskais paraksts) Ilga Kozlova  
    

Komisijas locekļi (personiskais paraksts) Agrita Nagle  

    

 (personiskais paraksts) Ieva Balta-Pilsētniece  

 

 

  

 

 

Sēdi protokolēja (personiskais paraksts) Agrita Nagle  
    

    

    

    
    

 

  

 

 

IZRAKSTA PAREIZS 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas 

iepirkumu komisijas locekle                     _______________________/Ieva Baltā Pilsētniece 

Alūksnes novada, Malienas pagastā 

2014.gada 30.septembrī 


