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Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” 

Reģ. Nr. 40008000615 

 
Iepirkuma procedūra “Ēdināšanas 

pakalpojumi LNS RC vajadzībām” ID Nr. 

LNS 2013/04M 

 
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS 

 

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8
1
. panta kārtībā 

(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013. līdz 31.12.2013.) 

 
Rīgā,                                                                                                   2013. gada 9. septembrī 

 
 Pasū tītāja  n osau k u ms:  biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” 

 

 Iepirkuma  identifik ācijas  numurs:  LNS 2013/04M 
 

 Iepirkuma  priekšmets  : ēdināšanas pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

Klasifikācija.  CPV kods:      55300000-3- ēdināšanas pakalpojumi 

 
 Datums,  kad  paziņoju ms  ievietots  internetā  : nav ievietots, izsūtīti uzaicinājumi 
pretendentiem, 

piemēroti PIeL 8
1
. panta desmitās daļas noteikumi. 

 
 Iepirkuma  komisi jas  sastāvs:  saskaņā ar 16.08.2013. biedrības „Latvijas Nedzirdīgo 

savienība” 

prezidenta- valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.19: 

Komisijas priekšsēdētāja-                              Sandra Gerenovska, LNS viceprezidente. 

Komisijas locekļi-                                          Eduards Bērziņš- Lācis, iepirkumu speciālists; 

Lilita Janševska,  LNS RC valdes locekle. 

Protokolē- komisijas loceklis E. Bērziņš-Lācis. 

 
 Piedāvājuma  vērtēšanas  kritērij s 

5.2.1.  Iepirkuma  komisija  izvēlas  saimnieciski  visizdevīgāko  piedāvājumu  no  Nolikuma  prasībām 

atbilstošajiem piedāvājumiem. 

5.2.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

 
Daļa Kritēriji Īpatsvars 

A Cena 80 

B Ēdiena kvalitāte, t.sk.: 20, t.sk.: 

B1 piedāvāto ēdienu dažādība un sortiments 10 

B2 gatavā ēdiena iznākums (svars gr.) 10 

∑ Maksimālais iespējamais kopējais punktu 

skaits 

100 

 

5.2.3. Komisija izvērtē cenas kritēriju, izmantojot šādu formulu: 

A = Az/Afakt x 80, kur 

Az – viszemākā piedāvātā cena, 
Afakt– vērtējamā piedāvājuma cena. 
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5.2.4. Komisija izvērtē piedāvāto ēdienu dažādību un sortimentu (B1) pēc ēdienkartēs un tehnoloģiskajās 

kartēs norādītās informācijas izmantojot šādu formulu: 

B1 – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums; 

B1 = B1fakt /B1max x 10, kur 

B1max – plašākā ēdienu dažādība un sortiments no vērtējamiem piedāvājumiem 
(skaitliskā izteiksmē); 

B1fakt– vērtējamā ēdienu dažādība un sortiments (skaitliskā izteiksmē). 

 
5.2.5. Komisija izvērtē gatavā ēdiena iznākumu (B2) pēc ēdienkartēs norādītās informācijas izmantojot 

šādu formulu: 

B2 – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums; 

B2 = B2fakt /B2max x 10, kur 

B2max –  labākais ēdiena iznākums no vērtējamiem piedāvājumiem (pēc svara 
gramos); 

B2fakt– vērtējamā piedāvājuma ēdiena iznākums (pēc svara gramos). 

 
5.2.8. Saimnieciskā izdevīguma punktus aprēķina ar precizitāti līdz punkta desmitdaļai. 

5.2.9. Pretendenta iegūto punktu summu aprēķina pēc formulas: A+B, kur B = B1 + B2. 

5.2.10. Par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. 

5.1.11. Vienāda punktu skaita gadījumā komisija lemj atbilstoši LR MK 13.03.2012. noteikumos Nr.172 

"Noteikumi   par   uztura   normām   izglītības   iestāžu   izglītojamiem,   sociālās   aprūpes   un   sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" noteiktajam: „Ja piedāvājumi ir 

līdzvērtīgi, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma iesniedzējam, kura piedāvājumā ir 

vairāk produktu, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmas 

prasībām”. 

5.1.12. Ja iepriekš minētie rādītāji ir vienādi, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kuram vairāk punktu 

kritērijā A. 

 
Pretendentu  piedāvātās  cenas  

 
Iepirkuma priekšmeta 

daļa 
Pretendents un piedāvātā cena, 

LVL 
Pretendents un piedāvātā cena, 

LVL 

1. daļa SIA „FRISTAR”- 5594,88 SIA „TITUL”- 7896,00 

2. daļa SIA „TITUL”- 3248,00  
 

Pretendentu nosaukumi,  ar  kuru  tik s  slēgti  iepirkuma  līgumi 
 

1. daļā- „Dalībnieku ēdināšana Rīgā, Elvīras ielā 19”- SIA „FRISTAR” ar līgumcenu LVL 

5594,88;      

 2. daļā- „Dalībnieku ēdināšana Rīgā, S lokas ielā 49B”- SIA „TITUL” ar līgumcenu LVL 

3248,00; 

 

 

 

 
Komisijas locekļi:                                                                              S. Gerenovska 

 

 
 

E. Bērziņš- Lācis 
 

 
 

L. Janševska 


