Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums
Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito
daļu
2018.gada 4.decembrī stājās spēkā SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, turpmāk
Pasūtītājs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas apsardzes sabiedrība”, reģ.
Nr.40003672082, turpmāk Uzņēmējs, 2017.gada 28.februārī noslēgtā līguma Nr.2017- DP/78
par apsardzes pakalpojumu sniegšanu (turpmāk Līgums) Vienošanās Nr.2018-DP/543V, kas
paredz no 2018.gada 1.novembra grozīt fiziskās apsardzes darbinieku vienas stundas tarifa
likmes apmēru.
Grozījumi Līgumā atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
66.panta trešās daļas 1.punktam.
Līgums skaidri un nepārprotami paredz Līguma grozījumu iespēju, nosacījumus, kad
grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Grozījumu iespēja, grozījumu
pieļaujamības nosacījumi, grozījumu apjoms un būtība norādīta Līguma 4.7.punktā:
“4.7. Šajā Līguma sadaļā norādītās cenas, izņemot viena apsardzes darbinieka Fiziskās
apsardzes un Patrulēšanas vienas stundas tiešās darba izmaksas, tiek piemērotas visu Līguma
darbība laiku un nevar tikt pārskatītas. Tiešās darbu izmaksas var tikt pārskatītas, ja Līguma
darbības termiņa laikā Latvijas normatīvajos aktos:
4.7.1. Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros tiek noteikta lielāka par EUR
370,00. Šādā gadījumā pārskatot tiešās darbu izmaksas, tā tiek noteikta pēc formulas: tiešās
darbu izmaksas reizinot ar koeficientu, kas tiek noteikts spēkā esošu minimālo mēneša darba
algu normālā darba laika ietvaros dalot ar 370;
4.7.2. tiek veiktas izmaiņas:
4.7.2.1. piemaksas par darbu nakts stundās apmērā, proti, minimālā piemaksa tiek noteikta
lielāka par 50% ;
4.7.2.2. piemaksas par darbu svētku dienās apmērā, proti minimālā piemaksa tiek noteikta
lielāka par 100%;
4.7.2.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja likmē.”.
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumi
Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi
par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas
tarifa likmes aprēķināšanu", kas paredz, ka no 2018.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba alga
normālā darba laika ietvaros ir EUR 430,00.
Ievērojot minēto, tika veikts fiziskās apsardzes darbinieku vienas stundas tarifa likmes
pārrēķins, to palielinot no EUR 4,0960 uz EUR 4,5682 par viena apsardzes darbinieka
nostrādāto vienu stundu. Minētā tarifa likme ir piemērojama par Uzņēmēja sniegtajiem Fiziskās
apsardzes pakalpojumiem, Patrulēšanas pakalpojumiem (Līguma 4.1.4.punkts) un papildus
Fiziskās apsardzes vai Patrulēšanas pakalpojumiem, ja Pasūtītājs pieprasa tos sniegt uz laika
periodu mazāku par 1 (vienu) mēnesi (Līguma 4.1.6.1.punkts).

