Kustamās mantas - demontējamās peldošās piestātnes Dzintaru ielā 2C komponenšu

IZSOLES NOTEIKUMI.
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Izsoles noteikumi (turpmā k tekstā – noteikumi) paredz kā rtību, kā dā organizējama kustamā s
mantas, kas pieder Pāvilostas ostas pā rvaldei pā rdošanai mutiskā izsolē – demontējamās
peldošās piestātnes Dzintaru ielā 2C komponenšu kopējā nosacītā cena ir 2171.20 EUR,
atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavinā šanas likumam”.
2. Izsoli organizē Pāvilostas ostas pārvaldes izsoļu komisija.
3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Kustamā manta tiks pā rdota izsoles dalībniekam, kas piedāvā s visaugstā ko cenu vai vienīgajam
pretendentam par nosacīto cenu.
5. Izsoles vieta – izsole notiks Pāvilostas ostā , Dzintaru ielā 2C, Pāvilostā , Pāvilostas novadā .
6. Izsoles dalībnieku reģ istrā cija tiks veikta, saskaņ ā ar publicēto informā ciju, no sludinājuma
publikā cijas brīža Pāvilostas ostas pā rvaldes mā jaslapā www.pavilostaport.lv.
7. Izsolā mā manta apskatā ma Pāvilostas ostas pā rvaldē vienojoties pa tā lruni 29104444.
II. ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU
8. Izsolē piedāvā tā s Pāvilostas ostas pā rvaldes kustamā s mantas – demontējamā s peldošā s piestā tnes
izsolā mo komponenšu saraksts:
Nosaukums

Izmēri, mm

Kop. skaits

Kop. vērtība EUR

Betona pontons*

3000x2400x700

9

850.50

Betona enkurs**

1400x1400x400, 1.5t

12**

216.00

Tauvošanā s pirksts

5000

4

463.20

Tauvošanā s pirksts
8000
4
600.00
*Betona pontoni tiek izsolīti 3 pontonu sekcijā s komplektā ar koka klā ju.
** Izsolāmo betona enkuru skaits tiks precizēts pēc piestā tnes demontā žas. Betona enkuri tiks
izsolīti atsevišķ ā izsoles kā rtā 5 dienu laikā pēc piestā tnes demontā žas. Par izsoles kā rtas laiku
izsoles dalībniekiem tiks paziņ ots uz pieteikumā uzrā dīto e-pastu.
9. Kustamā s mantas izsoles sā kumcena, tai skaitā 21% PVN, un izsoles objektu secība:
Nr.

Izsoles kā rta

Izmēri, m

Skaits

Sā kumcena EUR/gab.

1

3 pontonu sekcija ar koka klā ju

16mx2.4m

1 gab.

283.33

2

3 pontonu sekcija ar koka klā ju

18mx2.4m

2 gab.

283.33

3

Tauvošanā s pirksts

5m

4 gab.

115.80

4

Tauvošanā s pirksts

8m

4 gab.

150.00

5**

4 betona enkuru komplekts**

1.5t

3 gab.

72.00

6**

1 betona enkurs**
1.5t
12 gab vai atlik. pēc Nr. 5
18.00
**Atsevišķ a izsoles kā rta
10. Izsolā mo objektu cenas paaugstinā jums izsoles gaitā (solis) – EUR 20,00 (divdesmit euro 00
centu), tai skaitā PVN.

11. Izsoles dalībnieka reģ istrā cijas maksas apmērs – EUR 5,00 (pieci euro 00 centu), tai skaitā .PVN.
12. Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvā tā augstā kā summa jā samaksā 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc izsoles dienas.
III. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA
13. Par izsoles dalībnieku, pēc izsoles maksas samaksas var kļū t jebkura fiziska vai juridiska
persona.
14. Reģ istrā cijas maksa - EUR 5,00 (pieci euro 00 centu) jā ieskaita Pāvilostas ostas pā rvaldes
bankas kontā , Reģ . Nr. 90000392079, AS Swedbank LV80HABA0551030163055 ar norā di
"Piestātnes izsole"
15. Lai reģ istrētos par izsoles dalībnieku, jā iesniedz pieteikums dalībai izsolē (veidlapa,
pielikums Nr.1), kurā pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un
jā uzrā da šā di dokumenti:
15.1. Fiziskā m personā m - personu apliecinošs dokuments,
15.2. Juridiskā m personā m - ja juridisku personu nepā rstāv paraksttiesīga amatpersonajuridiskas personas izdota pilnvara.
15.3. maksā juma dokuments par reģ istrā cijas maksas samaksu.
16. Izsoles dalībniekus reģ istrē uzskaites sarakstā , kurā jā norā da šā das ziņ as:
16.1. izsoles dalībnieka kā rtas numurs;
16.2. fiziskā m personā m – izsoles dalībnieka vā rds, uzvā rds;
16.3. juridiskā m personā m – juridiskā s personas pilns nosaukums, adrese, reģ istrācijas Nr.,
pā rstāvja (pilnvarotā s personas) vā rds, uzvā rds, personas kods, kontakttā lrunis,
16.4. atzīme par reģ istrā cijas maksas samaksu.
17. Persona, kura reģ istrē pretendentus, izsniedz reģ istrētajam izsoles dalībniekam reģ istrā cijas
apliecību saskaņ ā ar uzskaites sarakstā minētiem datiem.
18. Komisijai un personai, kas reģ istrē izsoles dalībniekus, nav tiesību iepazīstinā t fiziskā s un
juridiskā s personas ar ziņ ā m par citiem izsoles dalībniekiem.
19. Ja uz izsludinā to izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsoles komisija var
pieņ emt lēmumu par objekta vai objektu pā rdošanu vienīgajam reģ istrētajam izsoles
dalībniekam, par noteikto sā kumcenu.
IV.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

IZSOLES NORISE
Izsolē piedalā s tikai izsoles dalībnieki, kuri reģ istrējušies izsoles veidlapā ..
Reģ istrā cijas maksa netiek atmaksā ta.
Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrā da izsoles dalībnieka reģ istrā cijas apliecību,
saskaņ ā ar kuru viņ am tiek izsniegta reģ istrā cijas kartīte - numurs, kas atbilst uzskaites sarakstā
un izsoles dalībnieka reģ istrā cijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kā rtas numuram.
Pirms izsoles sā kšanas izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus.
Izsoli vada izsoļu komisijas priekšsēdētā js.
Atklā jot izsoli, tieks sastā dīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā ieraksta katra dalībnieka vā rdu un
uzvā rdu vai nosaukumu un pā rstāvja vā rdu un uzvā rdu.
Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā jā atspoguļo visas izsoles vadītā ja un dalībnieku
darbības izsoles gaitā .
Atklā jot izsoli, tā s vadītā js nosauc savu uzvā rdu, protokolētā ja uzvā rdu, un katra komisijas locekļa
uzvā rdu; raksturo izsolā mo objektu, paziņ o sā kumcenu, kā arī summu, par kā du cena katrā
nā kamajā solījumā tiek paaugstinā ta (izsoles soli).

28. Izsoles vadītā js nosauc izsolā mā objekta sā kotnējo cenu un iesā k solīšanas procesu ar jautā jumu:
“Kas sola vairā k?”.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģ istrā cijas karti – numuru. Izsoles vadītā js
paziņ o solītā ja reģ istrā cijas numuru un piedāvā to cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs
augstā ku cenu nepiedāvā , izsoles vadītā js trīs reizes atkā rto visaugstā ko piedāvā to cenu un
apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais ā mura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir
pieņ ēmis vairā ksolījumu un pā rdošana ir noslēgusies.
30. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvā jis visaugstā ko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu
protokolā apliecina tajā norā dītā s cenas atbilstību nosolītajai cenai un saņ em izziņ u norēķ iniem
par izsolē iegū to objektu.
31. Atsakoties no tā lā kas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā
jā apstiprina sava pēdējā nosolītā summa.
V. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
32. Pēc izsoles beigā m komisijas locekļi apstiprina izsoles protokolu ar saviem parakstiem. Izsoles
protokolu sagatavo 2 eksemplā ros (pa vienam - objekta nosolītā jam, Pāvilostas ostas pārvaldei).
33. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, mantas nosolītā js veic maksā jumus par nosolīto mantu.
34. Dalības maksa netiek ieskaitīta norēķ inos par nosolīto objektu vai objektiem.
35. Ja nosolītā js noteiktajā laikā nav samaksā jis nosolīto cenu, viņ š zaudē tiesības uz nosolīto objektu
vai objektiem. Dalības maksa attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksā ti. Š ajā gadījumā izsoles
komisijai ir tiesības piedāvā t pirkt objektu vai objektus dalībniekam, kurš nosolījis nā kamo
augstā ko cenu.
36. 7 (septiņ u) dienu laikā pēc maksā jumu nokā rtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar
nodošanas pieņ emšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.
37. Sū dzības par izsoles komisijas darbībā m un izsoles norisi iesniedzamas Pāvilostas ostas
pā rvaldniekam.
VI. KUSTAMĀS MANTAS PĀRDOŠANA PAR NOSACĪTO CENU
38. Ja noteikumos noteiktajā termiņ ā uz izsoli reģ istrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek, un
kustamā manta var tikt pā rdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam, kas 5 (piecu) darba
dienu laikā samaksā pilnu pirkuma maksu par atsavinā mo mantu.
39. 7 (septiņ u) dienu laikā pēc maksā jumu nokā rtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar
nodošanas - pieņ emšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.
40. Nosolītais īpašums jā aiztransportē no ostas akvatorijas Dzintaru ielā 2C divu darba dienu laikā
pēc piestā tnes demontā žas. Piestā tnes demontā ža tiks veikta 2021. gada jū nija sā kumā, precizēts
datums izsoles uzvarētā jiem tiks paziņ ots atbilstoši pieteikumā norā dītajai kontaktinformā cijai.

