
„Dzīvojamās mājas 1905. gada iela 13, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi”  

Identifikācijas Nr. TNS 2011/18ERAF 

 

Iepirkuma komisijas skaidrojums par Nolikuma 1.8.2.punktu, 4.1.2. punkta noteikumu daļā par 

darba ņēmēju ienākumiem (PIL 39.p.pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.p) un Iepirkuma līguma 2.5. punkta 

noteikumiem 

 

[1.]  1.8.2. punkts - Piedāvājuma nodrošinājums ir naudas iemaksa SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ norēķinu kontā SEB 

bankā, konta Nr. LV54UNLA0050015036916.  

          

Iepirkuma komisijas skaidrojums: 

Saskaņā ar PIL 52. panta pirmajā daļā noteikto, Ja pretendents iesniegs Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

izsniegtu galvojumu, pretendents netiks izslēgts no iepirkuma procedūras. 

 

[2.] 4.1.2.punktā ir noteikta PIL 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktos paredzētās prasības, izziņā jābūt iekļautai 

arī informācijai par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir 

fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas 

divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī 

persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.  

 

Noteikumā izvirzītā prasība un PIL 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktos paredzētās tiesību normas par darba 

ņēmēju ienākumu apmēru, ir atzītas par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmei, proti, 2011. gada 3.novembrī ir 

publicēts un stājies spēkā Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2011-05-01 (turpmāk – Spriedums), ar kuru Satversmes tiesa 

ir atzinusi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktu, ciktāl tas ierobežo nodokļus maksājošo 

iepirkuma procedūru kandidātu un pretendentu tiesības, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam. 

 

Iepirkuma komisijas skaidrojums: 

Pretendents netiks izslēgts no iepirkuma procedūras pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktu.  

 

[3.] Nolikuma 5. pielikumā – Iepirkuma līguma 2.5. punkts, Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas ar pievienotās vērtības 

nodokli. Līguma izpildes nodrošinājums ir naudas iemaksa SIA „Talsu namsaimnieks” norēķinu kontā SEB bankā, konta nr. 

LV54UNLA0050015036916. 

 

Iepirkuma komisijas skaidrojums: 

Kā līguma izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas ar pievienotās vērtības 

nodokli, Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt, Latvijas Republikā izdotu vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu. 

 


