Pazemināta piegādātāja vai apakšuzņēmēja
darbinieku vidējā stundas tarifa likme –
pamats piedāvājuma pārbaudei

Pamats nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaudei
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% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes
attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc VID
apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā;
 nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi.
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Pārbaudes process
Pasūtītāja prasība nolikumā iesniegt izdruku no EDS par pretendenta un apakšuzņēmēju darba
ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās
Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājumā iesniegtās EDS izdrukas salīdzinot ar informāciju VID
mājaslapā internetā
ATBILST

NEATBILST

Pasūtītājam nav pienākums
izvērtēt nepamatoti lētu
piedāvājumu balstoties uz šo
pamatu

Max 15 dienas

Pasūtītājs pieprasa atzinumu no VID
par likmju atbilstību pretendenta/
apakšuzņēmēja saimnieciskajai
darbībai
VID, veicot nodokļu
administrēšanas
pasākumus, pārbauda
pretendentu/
apakšuzņēmēju

VID atzinums
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Uzsāk konsultācijas
ar pretendentu

Pasūtītāja lēmums par to, vai
piedāvājums ir nepamatoti
lēts vai nav
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Informācija, kura tiek publicēta VID mājas lapā
www.vid.gov.lv  Noderīgi  Profesiju atalgojums
Informācija par darba vietām 2014.gada novembrī atbilstoši profesiju
klasifikatoram

Profesiju klasifikators

7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki
71 BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU
PROFESIJU STRĀDNIEKI (IZŅEMOT
ELEKTRIĶUS)
711 Būvnieki un tiem radniecīgu
profesiju strādnieki
7111 Ēku būvnieki
711101 Ēku CELTNIEKS
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Vidējais darba
Nostrādātās stundu skaits Ienākumi kopā,
stundas
mēnesī vienai
EUR
darba vietai

Darba vietu, kurās
80% no
vidējā stundas
Vidējā
vidējās
tarifa likme ir
stundas
Darba
stundas
mazāka par 80%
tarifa
vietu
tarifa
no vidējās stundas
likme,
skaits
likmes
tarifa likmes
EUR
valstī, EUR
valstī, īpatsvars,
%

10 302 881

127

46 637 350,56

4,53

3,62

80 973

44%

2 461 772

121

10 486 222,61

4,26

3,41

20 391

49%

1 544 591

119

6 787 777,77

4,39

3,51

12 933

51%

754 090

117

3 047 646,35

4,04

3,23

6 463

52%

244 937

117

838 844,22

3,42

2,74

2 092

52%
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EDS izdruka par vidējām stundas tarifa
likmēm norādītajā laika periodā
EDS pārskats (izvērstais)
Darba devēja informatīvais pārskats darba ņēmēju griezumā

Vidējā
profesijas
Kopējās
grupas
nostrādātas
stundas
stundas
tarifa likme
uzņēmumā,
EUR

Vidējā
profesijas
grupas
stundas
tarifa
likme
valstī,
EUR

80% no
vidējās
profesijas
grupas
stundu tarifa
likmes valstī,
EUR

Atbilstība 80%
Atbilstība
no vidējās
valsts
profesijas
minimālajai
grupas stundu
stundas tarifa
tarifa likmes
likmei
valstī

Darba
ņēmēja
personas
kods

Darba
ņēmēja
vārds
uzvārds

Profesijas
grupas
kods

Profesijas
grupas
nosaukums

Kopējie
ienākumi,
EUR

1

2

3

4

5

6

7=5/6

8

9=8*0,8

11

12

11111111111

Jānis
Jānītis

252203

Informācijas
sistēmu
ADMINISTRA
TORS

10 000,00

1 000

10

10,77

8,62

Atbilst

Atbilst

Profesijas grupas kods un nosaukums – no darba devēja ziņām par darba ņēmējiem.
Kopējie ienākumi un nostrādātas stundas – no darba devēja ziņojumiem par norādīto periodu.
Vidējā profesijas grupas stundas tarifa likme valstī – publicēta informācija VID interneta mājas lapā.

Spēkā sākot ar 2015.gada 1.augustu.
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EDS izdruka par vidējām stundas tarifa
likmēm norādītajā laika periodā
EDS izdruka iepirkuma konkursam (saīsinātā)
EDS izdrukai tiks pievienots QR kods, kas apliecinās izdrukas legalitāti

80% no vidējās
profesijas
grupas stundas
tarifa likmes
valstī, EUR

Vidējā
profesijas
grupas
stundas tarifa
likme
uzņēmumā,
EUR

Atbilstība 80%
no vidējās
profesijas
grupas stundu
tarifa likmes
valstī, EUR

Atbilstība
valsts
minimālajai
stundas
tarifa likmei

Profesijas
grupas kods

Profesijas grupas
nosaukums

Vidējā
profesijas
grupas
stundas tarifa
likme valstī,
EUR

1

2

4

5

3

7

8

252203

Informācijas sistēmu
ADMINISTRATORS

10,77

8,62
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Atbilst

Atbilst

Profesijas grupas kods un nosaukums – no darba devēja ziņām par darba ņēmējiem.

Vidējā profesijas grupas stundas tarifa likme valstī – publicēta informācija VID interneta mājas lapā.

Spēkā sākot ar 2015.gada 1.augustu.
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Atzinuma par likmju atbilstību pretendenta/
apakšuzņēmēja sagatavošana

VID izsniegs atzinumu par likmju atbilstību, balstoties uz darba devēju ziņojumu
datu ticamības novērtējumu rezultātiem.
Nodokļu maksātāju vidējā stundas tarifa likme tiks izvērtēta, lietojot sekojošo
informāciju:
 nodokļu pārskatos un deklarācijās sniegtie dati un cita VID rīcībā esošā
informācija;
 informācija no trešajām pusēm;
 nodokļu maksātāja papildus sniegta informācija.
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Paldies par uzmanību!
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