APSTIPRINĀTS: 04.11.2015.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma
48.panta 1.1 daļas piemērošanu
Ar 2015.gada 1.augustu stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likuma
48.pantā, papildinot to ar 1. 1 daļu:
Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas
konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju
vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada
ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai
ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa
likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī
minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti
Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir
reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai,
ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc
reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pasūtītājs pieprasa, lai
pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.
1. Pasūtītājs nav tiesīgs darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmju
atbilstību vismaz 80 procentiem no darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm
attiecīgajās profesiju grupās valstī vai minimālajām stundas tarifa likmēm
noteikt kā atlases prasību! Šī neatbilstība ir vienīgi pazīme, kas liecina par to, ka
piedāvājums, iespējams, ir nepamatoti lēts. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude
veicama Publisko iepirkumu likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.
2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma pārejas noteikumu 59.punktu
grozījumi likuma 48.panta redakcijā, kas stājas spēkā 2015.gada 1.augustā,
attiecināmi uz iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas, sākot no 2015.gada
1.augusta. Savukārt iepirkuma procedūras, kas ir izsludinātas pirms šo grozījumu
spēkā stāšanās dienas, ir pabeidzamas, tajā skaitā apstrīdamas vai pārsūdzamas
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma
vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā.
Minētais pārejas noteikumu punkts attiecināms arī uz sarunu procedūrām,
nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tās uzsāktas pirms 2015.gada 1.augusta (par
objektīvu sarunu procedūras uzsākšanas pierādījumu uzskatāms, piemēram, iepirkuma
komisijas lēmums par šādas sarunu procedūras uzsākšanu vai, ja tāds nav bijis
rakstveidā noformēts (piemēram, ietverts iepirkuma komisijas sēdes protokolā),
pretendentam nosūtītais uzaicinājums piedalīties sarunu procedūrā).

3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta 1.1 daļai (trešais teikums)
pasūtītājam iepirkuma dokumentācijā ir jāpieprasa, lai pretendents kopā ar
piedāvājumu iesniedz izdrukas no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas
(turpmāk – EDS) par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba
ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Tomēr, ja pretendents
piedāvājumā nav iesniedzis šo izdruku vai ir iesniedzis to par neatbilstošu periodu, tas
vien nav pietiekams pamats pretendenta noraidīšanai. Tādā gadījumā pasūtītājs šo
izziņu lūdz pretendentam iesniegt piedāvājuma vērtēšanas laikā.
Piegādātājiem EDS ir pieejami divi dokumenti:
1) „Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi”, kas paredzēta iesniegšanai
iepirkuma procedūrās;
2) „Pārskats par darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm”.
Pasūtītājam nolikumā jāparedz pienākums iesniegt EDS izziņu par vidējo
stundas tarifa likmi (turpmāk arī – EDS izziņa).
Pārskats par darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm izveidots ar mērķi
atvieglot EDS klientu darbu un nodrošināt tiem ērtu un pārskatāmu veidu, kā pārbaudīt
un salīdzināt VID apkopoto informāciju izziņā par vidējo stundas tarifa likmi ar
saviem grāmatvedības datiem, lai EDS klients spētu identificēt iespējamās pieļautās
kļūdas vai nesakritības VID sniegtajos nodokļu pārskatos un tās operatīvi novērst.
Pārskats ir paredzēts tikai katra konkrēta EDS klienta iekšējai lietošanai, nevis
iesniegšanai iepirkuma procedūrās!
4. EDS izziņa ir iesniedzama un tajā norādītā informācija ir izvērtējama arī par
visiem apakšuzņēmējiem, kurus pretendents piedāvājumā ir norādījis (neatkarīgi
no tā, vai pasūtītājs tos ir pieprasījis norādīt piedāvājumā).
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, EDS izziņas
iesniedzamas par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrību
un katru personālsabiedrības biedru.
5. Pasūtītājam iestājas Publisko iepirkumu likuma 48.panta 1.1 daļā paredzētais
pienākums izvērtēt piedāvājuma cenas pamatotību, ja kaut vienā no pretendenta
iesniegtajā EDS izziņā norādītajām profesiju grupām vidējā stundas tarifa likme ir
mazāka par 80 procentiem vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi
no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī pēc
VID apkopotajiem datiem.
6. Publisko iepirkumu likuma 48.panta 1.1 daļas regulējums konkrēti nenosaka,
kurā brīdī ir izvērtējama to piedāvājumu cenas pamatotība, kuros konstatēta atšķirība
starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām
stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju
vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās valstī. Taču pasūtītājam ir pienākums
veikt pārbaudi vismaz attiecībā uz tā pretendenta piedāvājumu, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

2

7. Tikai apstāklis, ka vidējā stundas tarifa likme kādā no profesiju grupām ir
mazāka par 80 procentiem vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi
no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā, nav
pietiekams pamats piedāvājuma atzīšanai par nepamatoti lētu un pretendenta
noraidīšanai.
Konstatējot šo apstākli, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta pirmo
un otro daļu pasūtītājs pieprasa:
1)
pretendenta rakstveida paskaidrojumu par atšķirību starp pretendenta un tā
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm
profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa
likmēm profesiju grupās;
2)
VID atzinumu, ko VID ir pienākums sniegt 15 dienu laikā.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta trešo daļu pasūtītājs,
konsultējoties ar pretendentu un ņemot vērā VID atzinumu un pretendenta
paskaidrojumus, izvērtē piedāvājuma cenas pamatotību. Vērtējot piedāvājuma
cenas pamatotību, ņem vērā arī konkrēto profesiju grupu, kuru stundas tarifa likmēs
konstatēta neatbilstība, pārstāvēto darba ņēmēju iesaisti iepirkuma līguma izpildē vai
iespējamo tiem izmaksātā atalgojuma ietekmi uz piedāvāto cenu.
! Lai saīsinātu iepirkuma procedūras norises laiku, pasūtītājs nolikumā var lūgt
tiem pretendentiem, kuru EDS izziņās konstatējama neatbilstība vidējām stundas tarifa
likmēm, iekļaut jau piedāvājumā paskaidrojumus par stundas tarifa likmju atšķirību.
8. Saskaņā ar VID norādījumiem pasūtītājam pieprasījumā VID jāiekļauj
šāda informācija:
1) pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju identifikācijas dati
(nosaukums, reģistrācijas numurs);
2) pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju iesniegtās EDS
izziņas identifikācijas dati (ar sagatavošanas/izdrukas datumu);
3) laika periods, par kuru nepieciešams atzinums;
4) norāde par pasūtītāja izsludināto iepirkumu, uz kuru pretendents ir pieteicies.
Pieprasījumam ieteicams pievienot pretendenta sniegto paskaidrojumu par
iemesliem atšķirībām starp pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju
darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem
datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (ja tas ir
pasūtītāja rīcībā).
Pieprasījumu nosūta VID vienā no šiem veidiem:
1) pa pastu, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978;
2) uz e-pasta adresi: vid@vid.gov.lv;
3) ātrākai apritei uz e-pasta adresi: NKP.lietvedība@vid.gov.lv.
9. Tā kā Publisko iepirkumu likuma 48.pants nav obligāti piemērojams,
veicot likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu, šajos iepirkumos pasūtītājam nav pienākuma
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pieprasīt un vērtēt informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Ja
pasūtītājs tomēr plāno minēto informāciju vērtēt, tas iepirkuma dokumentos paredz
pretendentu pienākumu piedāvājumā iesniegt EDS izziņas par pretendenta un tā
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās
un to vērtēšanas kārtību atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.pantam.
10. Uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajiem iepirkumiem
48.panta regulējums par pienākumu pieprasīt un vērtēt informāciju par pretendenta un
tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm
profesiju grupās nav attiecināms, līdz ar to, lai neradītu papildu administratīvo slogu,
pasūtītājs šajos iepirkumos nepieprasa EDS izziņas un VID atzinumus par
pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa
likmēm profesiju grupās un pretendentiem nav pienākuma šādu informāciju
sniegt.
11. VID EDS izziņa nav pieejama tādiem ārvalstīs reģistrētiem
piegādātājiem, kas nav reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un Latvijā nenodarbina
darbiniekus. Tāpat noteiktiem subjektiem (mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs,
fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs) darba ņēmēju atalgojumu vākt un
noteiktā veidā apkopot neparedz normatīvie akti, kā rezultātā EDS izziņa šiem
subjektiem nav pieejama. Līdz ar to no šiem piegādātājiem Publisko iepirkumu
likuma 48.panta 1.1 daļā minēto informāciju nepieprasa un nevērtē.
VID tīmekļa vietnē pieejamā informācija:


Profesiju atalgojuma novērtēšana un izmaiņas elektroniskās deklarēšanas sistēmā sakarā
ar grozījumiem publisko iepirkumu likumā.
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7440&hl=1






Informatīvais materiāls „Pārskats par darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm Nodokļu

maksātāju datu sistēmā"
Informatīvais materiāls „Izziņa par darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm"
Informatīvais materiāls „EDS klientu sagatavoto izziņu par darbinieku vidējām stundas
tarifa likmēm un izziņu par nodokļu parādiem pārbaudes līdzekļi"
Informatīvais materiāls „Izziņa par nodokļu parādiem"
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=6056&hl=1
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