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Iepirkumu procedūra pēc PIL 8.1 panta „Pārtikas produktu piegāde Skrundas novada 
pašvaldības aprūpes namam „Valtaiķi”” ar identifikācijas Nr. SNP-2013-1 izvērtēšana 

1. Komisija pārbauda pretendentu SIA „KABULETI FRUIT”, SIA „Lietas MD”, SIA 
„Kuldīgas maizes ceptuve”, SIA „Sanitex Baltic Distribution”, SIA „ELPA”, SIA ADS 
PAGRABS, SIA „MIESNIEKS”, AS „LPB”, SIA „Kuldīgas rumba” un SIA „Saldus 
maiznieks” piedāvājumu noformējuma un sastāva atbilstību instrukcijas prasībām, kā 
arī pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām  

Komisija konstatē: 

2. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst instrukcijā noteiktajām noformējuma, 
kvalifikācijas prasībām un pārbaudes rezultāti ir atspoguļoti pielikumā Nr.1. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:  

3. Slēgt pārtikas piegādes līgumu ar sekojošiem pretendentiem, kuru piedāvājums atbilst 
visām prasībām un ir ar viszemāko cenu: 

3.1. Par piena un piena produktu piegādi- SIA „ELPA” ar līgumcenu LVL 4813.09 
(četri tūkstoši astoņi simti trīspadsmit lati un 9 santīmi), bez PVN; 

3.2. Par maizes, miltu izstrādājumu un konditorejas izstrādājumu piegādi- SIA 
„Kuldīgas maizes ceptuve” ar līgumcenu LVL 2728.82 (divi tūkstoši septiņi 
simti divdesmit astoņi lati un 82 santīmi), bez PVN; 

3.3. Par gaļas un gaļas izstrādājumu piegādi- SIA „MIESNIEKS” ar līgumcenu LVL 
4675.65 (četri tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci lati un 65 santīmi), bez PVN; 

3.4. Par bakalejas, bakalejas produktu un saldēto produktu piegādi- SIA „KABULETI 
FRUIT” ar līgumcenu LVL 7020.04 (septiņi tūkstoši divdesmit lati un 4 santīmi), 
bez PVN; 

3.5. Par augļu piegādi- SIA „Kuldīgas rumba” ar līgumcenu LVL 475.46 (četri simti 
septiņdesmit pieci lati un 46 santīmi), bez PVN; 

3.6. Par dārzeņu un sakņu piegādi- SIA „ADS PAGRABS” ar līgumcenu LVL 
1919.05 (viens tūkstotis deviņi simti deviņpadsmit lati un 5 santīmi), bez PVN. 



 

4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par 
Komisijas pieņemto lēmumu. 

5. Paziņojumu par noslēgtiem līgumiem publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.  
 
Komisijas priekšsēdētājs:  /paraksts/ Guntis Putniņš           
Komisijas locekļi:   /paraksts/  Dace Buķele 
    /paraksts/ Benita Lielāmere 
    /paraksts/ Guntars Stepiņš 
    /paraksts/ Aldona Zīdere 

/paraksts/ Kaspars Dzenis 
 
 

 


