SIA „Saldus medicīnas centrs”

SIA „Saldus medicīnas centrs” piederošas
C-loka mobilais rentgena aparāts
"VILLA SISTEMI MEDICALI ARCOVIS 2000 SB",
izsoles noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama SIA „Saldus medicīnas centrs” kustamās
mantas – C-loka mobilais rentgena aparāts "VILLA SISTEMI MEDICALI ARCOVIS
2000 SB", pārdošanu izsolē. Izsoli organizē atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma prasībām.
2. Atsavināmā kustamā manta ir C-loka mobilais rentgena aparāts "VILLA SISTEMI
MEDICALI ARCOVIS 2000 SB", tā atrodas Slimnīcas ielā 3, Saldū, Saldus novadā.
3. Kustamās mantas pārdošanai tiek izsludināta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
II. Maksājumi
4. Kustamās mantas - C-loka mobila rentgena aparāta "VILLA SISTEMI MEDICALI
ARCOVIS 2000 SB", nosacītā tirgus cena ir Ls 11730 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simts
trīsdesmit lati), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā kustamās mantas cena tiek
samaksāta latos.
5. Izsoles solis ir Ls 100,00 (viens simts lati).
6. Līdz piedāvājuma iesniegšanai, izsoles pretendentiem jāiemaksā SIA „Saldus medicīnas
centrs” kontā nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākuma cenas, t.i. Ls 1173 (viens
tūkstot simts septiņdesmit trīs lati 00 santīmi), un izsoles reģistrācijas maksu(reģistrācijas
maksā ietilpst maksa par izsoles noteikumiem un materiāliem) ir Ls 10.00 (desmit lati un 00
santīmi). Ja pretendents nav iemaksājis nodrošinājuma naudu un izsoles reģistrācijas maksu,
pie izsoles netiek pielaists.
7. Izsoles dalībniekam, kurš mantu nav nosolījis, nodrošinājumu atmaksā ne vēlāk kā nākošajā
dienā pēc izsoles, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
8. Izsoles dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli, nodrošinājuma maksa netiek atmaksāta.
9. Nosolītajā cenā ieskaita solītāja iemaksāto nodrošinājumu. Nosolītā cena jāsamaksā 5
(piecu) dienu laikā pēc izsoles. Ja šai laikā nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, viņš
zaudē iemaksāto nodrošinājumu un pārsolītajam pircējam ir tiesības vienas nedēļas laikā
paziņot SIA „Saldus medicīnas centrs” par objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko
cenu.
10. Nosolītās mantas pirkuma maksa latos ieskaitāma SIA „Saldus medicīnas centrs” kontā
LV59 UNLA0015016130915, AS SEB Banka, kods UNLALV2X.
11. Dalības maksa un nodrošinājums uzskatāmi par samaksātiem, ja attiecīgā naudas summa
līdz šo noteikumu 15. punktā norādītajam laikam ir ieskaitīta šajos noteikumos norādītajā
bankas kontā.
III. Izsoles vieta un laiks
12. Izsole notiks 2013.gada 12.decembrī plkst. 10.00 Slimnīcas ielā 3, Saldū, Saldus novadā.

13. Izsoles dalībniekiem mantas apskate līdz 2013.gada 11.decembrim plkst. 16:00, iepriekš
piezvanot pa tālruni 63881053 vai 26697789.
IV. Izsoles dalībnieku reģistrācija
14. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas laikrakstos
“Latvijas Vēstnesis” un “Saldus zeme”.
15. Pieteikties izsolei var fiziskās vai juridiskās personas līdz 2013.gada 11.decembrim plkst.
16:00. Pieteikumi piedalīties izsolē jāiesniedz SIA „Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas ielā
3, Saldū, Saldus novadā, tālrunis uzziņām 63881053.
16. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz šādi dokumenti:
16.1. fiziskām personām:
16.1.1. pieteikums;
16.1.2. pase (jāuzrāda);
16.1.3. speciālā atļauja (licence) vai atļauja veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un kura
ir atbildīga par radiācijas drošību un kodoldrošību tās kontrolētajā zonā;
16.1.4. kvīts par izsoles dalības maksas un nodrošinājuma nomaksu.
16.2.juridiskām personām:
16.2.1. pieteikums;
16.2.2. reģistrācijas apliecības kopija;
16.2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
16.2.4. spēkā esošu statūtu (līguma, nolikuma) kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju
(amatpersonas) kompetences apjomu;
16.2.5. speciālā atļauja (licence) vai atļauja veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un kura
ir atbildīga par radiācijas drošību un kodoldrošību tās kontrolētajā zonā;
16.2.5. attiecīgās institūcijas lēmums par kustamā īpašuma iegādi;
16.2.6. juridiskās personas pārstāvja pilnvarojums, ja to nenosaka 15.2.4.punktā minētais
dokuments;
16.2.7. kvīts par izsoles dalības maksas un nodrošinājuma nomaksu.
17. Pirms izsoles izsoles komisija sastāda izsoles dalībnieku sarakstu. Sarakstā norāda šādu
informāciju:
17.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs,
17.2. fiziskajām personām - izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods un adrese,
17.3. juridiskajām personām - juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs attiecīgā
valsts reģistra iestādē, juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds un
personas kods,
18. Izsoles organizētājs izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles dalībnieka
reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst dalībnieka kārtas numuram izsoles dalībnieku
reģistrācijas sarakstā.
V. Izsoles norise
19. Izsole notiek, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā 1 (viens) izsoles noteikumos noteiktajā
kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Kustamā manta tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam
izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola kustamās mantas nosacīto cenu vismaz par vienu soli.
20. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu
iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
21. Izsoli vada SIA „Saldus medicīnas centrs”izvirzīta persona - izsoles vadītājs saskaņā ar
izsoles noteikumiem.
22. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas izsoles vadītāja un izsoles
dalībnieku darbības izsoles gaitā. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas parakstās par
iepazīšanos ar izsoles noteikumiem.

23. Atklājot izsoli, tās vadītājs nosauc savu vārdu un uzvārdu, protokolētāja vārdu un uzvārdu
un katra izsoles komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo
nosacīto cenu un izsoles soli.
24. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmās mantas cenu, izsoles dalībnieki paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru.
25. Kad uz nosaukto cenu palicis tikai viens pretendents, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
minēto cenu un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura sitiens nozīmē, ka izsoles
vadītājs pieņēmis solījumu un izsole ir noslēgusies.
26. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis galīgo cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
27. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis objektu, bet atsakās parakstīties sarakstā, tādejādi atsakās
no nosolītā un zaudē iemaksāto drošības naudu. Par objekta nosolītāju kļūst izsoles
dalībnieks, kurš solījis iepriekšējo augstāko cenu.
28. Izsoles komisija noformē izsoles protokolu 2 eksemplāros (1 – SIA „Saldus medicīnas
centrs”, 1 – mantas izsoles lietā) un iesniedz to apstiprināšanai valdes priekšsēdētājam.
29. SIA „Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs 5 dienu laikā pēc izsoles apstiprina
izsoles protokolu.
30. SIA „Saldus medicīnas centrs” valde tuvākajā sēdē pēc izsoles noteikumos paredzēto
maksājumu nokārtošanas apstiprina izsoles rezultātus. Ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis
visaugstāko cenu un ievērojis izsoles noteikumus, tiek noslēgts pirkuma līgums.
31. Ja pircējs noteiktā termiņā nav veicis maksājumus, tad atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis
iepriekšējo augstāko cenu

VI. Nenotikusi izsole
32. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
32.1. uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
32.2. sākumcena nav pārsolīta;
32.3. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
VII. Izsoles rezultātu apstiprināšana
33. SIA „Saldus medicīnas centrs”priekšsēdētājs 5 dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles
protokolu.
34. SIA „Saldus medicīnas centrs” valde tuvākajā sēdē pēc izsoles noteikumos paredzēto
maksājumu nokārtošanas apstiprina izsoles rezultātus.
35. Ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis visaugstāko cenu un ievērojis izsoles noteikumus, tiek
noslēgts pirkuma līgums.
36. Ja pircējs noteiktā termiņā nav veicis maksājumus, tad atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas dod izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.
37. Personas sūdzības par izsoles komisijas darbību var iesniegt SIA „Saldus medicīnas
centrs”valdes priekšsēdētājam piecu darba dienu laikā pēc izsoles dienas.
SIA „Saldus medicīnas centrs”
valdes priekšsēdētājs
A.Gluškovs, 63881058,26697789
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