
Iepirkuma procedūras „Fasētās pārtikas preces kafejnīcai iegāde un piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2016/35, 

KOPSAVILKUMS 
 

Nr. 
p.k. 

Pretendents Piedāvājuma kopējā 

līgumcena euro, bez 

pievienotā vērtības 

nodokļa 
 

Lēmums par uzvarētāju 

 

 

 

Pretendenta noraidīšanas iemesli Salīdzināša- 

nas metode 

1. 
 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „KABULETI  

FRUIT” 

Reģistrācijas Nr. 

40003959814, 

Juridiskā adrese: Lubānas 

iela 82, Rīga, LV-1073 

Tālrunis: 67247685 

Fakss: 67247285 

E-pasts: nadina@kabuleti.lv  

 

Iepirkuma daļa Nr.2 

2439.78 

(divi tūkstoši četri simti 

trīsdesmit deviņi eiro 

un 78centi) 

 

Iepirkuma daļa Nr.3 

1549.95 

(tūkstotis pieci simti 

četrdesmit deviņi eiro 

un 95 centi) 

 

  

           Pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 24.pantu 

„Iepirkuma komisijas lēmumu 

pieņemšanas kārtība” un 

Iepirkuma procedūras „Fasētās 

pārtikas preces kafejnīcai iegāde un 

piegāde", iepirkuma identifikācijas 

Nr. VS 2016/35  noteikumu  

12.punktu, kur ir noteikts, ka 

piedāvājuma izvēles kritērijs ir 

piedāvājums ar viszemāko cenu no 

piedāvājumiem, kas atbilst 

Noteikumu prasībām un ir iesniegti 

par pilnu iepirkuma priekšmetu:  

1.Atzīt par uzvarētāju 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izsludinātajā 

iepirkuma procedūrā „Fasētās 

pārtikas preces kafejnīcai iegāde un 

piegāde", iepirkuma identifikācijas 

Nr. VS 2016/35: 

1.1. Iepirkuma daļās Nr. 2., 

3. Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „LAKI  FRUIT”, 

Reģistrācijas Nr. 40003669241, 

Juridiskā adrese: Lubānas iela 82, 

Rīga, LV-1073, kā pretendentu, 

kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma 

 

Pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 23.pantu 

„Iepirkuma komisijas darbības 

pamatprincipi”, 45.pantu 

“Papilddokumenti, 

papildinformācija un preču 

paraugi”, 48.pantu “Nepamatoti 

lēts piedāvājums”, un ņemot vērā 

Sabiedrības 29.09.2016. nosūtīto 

vēstuli Nr.1.5-1343 Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Kabuleti 

Fruit”, reģistrācijas Nr. 

40003959814, juridiskā adrese – 

Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, 

turpmāk - SIA “Kabuleti Fruit, par 

nepieciešamās informācijas 

sniegšanu, un saņemto SIA 

“Kabuleti Fruit” 05.10.2016. 

apliecinājumu, nolēma:  

Izslēgt SIA “Kabuleti Fruit” 

no turpmākās dalības Iepirkumā, 

noraidot tā piedāvājumu 

Iepirkuma daļā Nr.1., 2., jo SIA 

“Kabuleti Fruit” iesniegtajā 

apliecinājumā nav sniegta atbilde 

uz Sabiedrības uzdoto jautājumu, 

tas ir, SIA “Kabuleti Fruit” 

nesniedza Sabiedrībai informāciju 

 

Zemākā cena 



procedūras  noteikumos  

izvirzītajām prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar zemāko cenu; 

1.2. Iepirkuma daļās Nr. 1., 

4. iepirkuma procedūru izbeigt bez 

rezultāta, sakarā ar to, ka netika 

iesniegti piedāvājumi. 

2. Par pieņemto lēmumu, 3 

(trīs) darbdienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, informēt visus 

pretendentus, kuri ņēmuši dalību 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izsludinātajā 

iepirkuma procedūrā „Fasētās 

pārtikas preces kafejnīcai iegāde un 

piegāde", iepirkuma identifikācijas 

Nr. VS 2016/35,  iesniedzot savu 

piedāvājumu. 

3. Publicēt Iepirkuma 

uzraudzības biroja mājas lapā, 

Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un termiņā, paziņojumu 

par iepirkuma procedūras 

rezultātiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 

tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Šo lēmumu pretendents, kas 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā 

„Fasētās pārtikas preces kafejnīcai 

iegāde un piegāde", iepirkuma 

par Sabiedrības 29.09.2016. vēstulē 

Nr.1.5-1343 uzskaitīto pozīciju ailes 

“Vienas vienības (kg/L) cena EUR 

bez PVN” norādīto cenu tarifā 

iekļauto izdevumu: 

a. ražošanas procesa izmaksu, 

b. piegādes izmaksu,  

c. transporta remonta 

izmaksām un amortizāciju 

izmaksu, 

d. transporta nodevu un 

apdrošināšanu izmaksu 

e. darbaspēka izmaksu, 

f. administratīvo izmaksu, 

g. peļņas aprēķinā iekļauto 

izdevumu izmaksu, 

aprēķinu, lai kliedētu Sabiedrības 

šaubas par cenas nepamatotību. 

Konkrētas izmaksas norādāmas to 

skaitliskā izteiksmē. 

Sabiedrība neguva 

pārliecību par SIA “Kabuleti 

Fruit” iesniegtā piedāvājuma 

finanšu piedāvājumā norādīto cenu 

pamatotību un spēju izpildīt 

saistības, gadījumā, ja tam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības.  

 
 



2. 
 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „LAKI  FRUIT” 

Reģistrācijas Nr. 

40003669241, 

Juridiskā adrese: Lubānas 

iela 82, Rīga, LV-1073 

Tālrunis: 67172832 

Fakss: 6785559 

E-pasts: lakifruit@inbox.lv 

 

Iepirkuma daļa Nr.2 

3399.76 

(trīs tūkstoši trīs simti 

deviņdesmit deviņi eiro 

un 76centi) 

 

Iepirkuma daļa Nr.2 

2083.19 

(divi tūkstoši 

astoņdesmit trīs  eiro un 

19 centi) 

 

 

Netika noraidīts 

 

Zemākā cena 

 

 

Vadības lietu nodaļas vadītāja  A.Brengule, 64202600, 11.10.2016. 

 

 

 


