
 
 

Ieinteresētajiem piegādātājiem 

 

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 
 

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par 

iepirkuma procedūras – atklāta konkursa “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, 

būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2016/44 (turpmāk –Iepirkums), dokumentācijā 

ietvertajām prasībām un sniedz šādu atbildi: 

 

Jautājums: Ņemot vērā, ka 2017. gada 3. maijā tika pagarināts atklātā konkursa piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš, lūdzam Pasūtītājam atļaut Pretendentiem iesniegt, kā arī pieņemt un atzīt par 

derīgām izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas (VID EDS) par 

Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, 

kas sagatavotas atbilstoši nolikuma 9.8. punktam, ņemot vērā sākotnējo piedāvājuma iesniegšanas laiku – 

2017. gada 17. maiju (tātad, izdotas laika posmā no 2017. gada 18. aprīļa līdz 2017. gada 2. maijam, kad 

vēl nebija pieejama informācija par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu), un kur norādīts, ka 

piedāvājuma iesniegšanas mēnesis ir maijs.  

Lūgumu pamatojam ar VID ir skaidrojumu par izziņu “Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi”:  

“Izsniedzot izziņu “Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi”, VID vērtē atalgojumu periodā, kas sākas 12 

mēnešus pirms izziņā norādītā piedāvājuma iesniegšanas mēneša un beidzas trīs mēnešus pirms izziņā 

norādītā piedāvājuma iesniegšanas mēneša. Lai EDS klienti būtu savlaicīgi informēti par sava nodokļu 

maksātāja atbilstību Publisko iepirkumu likuma 48. panta 1.1 daļas prasībām, EDS nodrošina iespēju 

apskatīt izziņas un pārskatus par savu darba ņēmēju profesiju grupu tarifa likmju atbilstību iepirkumiem. 

Lēmumu par EDS izziņas brīdi nodokļu maksātājs pieņem patstāvīgi, jo VID nav zināms konkrēts datums, 

kurā nodokļu maksātājs iesniegs iepirkuma dokumentāciju. Vienlaikus, lai novērstu situāciju, kad par 

vienu un to pašu piedāvājuma iesniegšanas mēnesi nodokļu maksātāji varētu izveidot vairākas atšķirīgas 

izziņas par savu darba ņēmēju profesiju grupu stundu tarifa likmēm, no brīža, kad EDS izziņa “Izziņa par 

vidējo stundas tarifa likmi” ir saglabāta, EDS liedz izveidot jaunu izziņu vai labot jau saglabātās izziņas 

datus par to pašu piedāvājuma iesniegšanas mēnesi. Tā kā izziņas sagatavošanai tiek izmantoti dati par 

deviņu mēnešu periodu, kas ticis analizēts atbilstoši izziņā norādītājam piedāvājuma iesniegšanas 

mēnesim, VID rīcībā jau ir iepriekš apkopoti izziņas dati par iepirkuma konkursa piedāvājuma 

iesniegšanas mēnesi pat pirms tā iestāšanās”. 

 

Atbilde: Ņemot vērā, ka ir pagarināts piedāvājuma iesniegšanas laiks, tad izziņa par Pretendenta un 

tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, kas iegūta un ir 

derīga uz iepriekšējo piedāvājuma iesniegšanas laiku - 17. maiju, iepirkuma komisijas pieņems, taču lūgs 

Valsts ieņēmumu dienestam sniegt viedokli par izziņas derīgumu, ņemot vērā apstākli, ka sistēma neļauj 

atkārtoti iegūt izziņu par šo laika periodu.  
 

 

 

 

 


