APSTIPRINĀTS
VAS „Latvijas gaisa satiksme”
Kustamās mantas izsoles komisijā
Mārupes novadā, 2019. gada 8.maijā
VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS
„LATVIJAS GAISA SATIKSME”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621
Juridiskā adrese: Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053
KUSTAMĀS MANTAS
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles rīkotājs.
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, reģ. Nr. 40003038621, turpmāk
– LGS.
1.2. Izsoles mērķis.
Pārdot izsolē LGS piederošu kustamo mantu - VW Multivan (valsts Nr. JU 1172),
turpmāk – manta.
Manta tiek pārdota mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles sākumcena – mantas
novērtējumā noteiktā tirgus vērtība – 26 000.00 EUR (PVN iekļauts cenā).
Atbilstoši izsoles noteikumiem, mantu ir plānots pārdot par visaugstāko solīto cenu,
kas ir augstāka par noteikto izsoles sākumcenu, ja uz mantu pieteiksies vairāk nekā viens
pircējs.
1.3. Kontaktpersonas.
1.3.1. Persona, kura pilnvarota pieņemt dalībnieku pieteikumus: LGS Administratīvā
departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieks Ēriks Ezeriņš,
tālrunis: 67300811, e-pasts: eriks.ezerins@lgs.lv .
1.3.2. Persona, kura pilnvarota iepazīstināt ar izsolāmo kustamo mantu: LGS Tehniskā
nodrošinājuma departamenta Celtniecības un transporta nodaļas transporta
inspektors Arnis Jurševskis, tālrunis: 67300851, e-pasts: arnis.jursevskis@lgs.lv .
1.4. Izsoles izsludināšana.
Paziņojums par kustamās mantas izsoli 2019.gada 13.maijā ir ievietots LGS
intranetā, LGS mājaslapā internetā, attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotā laikrakstā un
interneta vietnē www.ss.com. Pieteikšanās termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no
sludinājuma publicēšanas brīža.
2.

Informācija par izsoli un izsolāmo mantu.

2.1. Izsoles vieta un laiks.
- Izsole notiks LGS telpā Nr. 130, Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā,
2019.gada 19.jūnijā_ plkst. 15:00.
- Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles iepazīties ar izsolāmo mantu, iepriekš
saskaņojot laiku ar šo noteikumu 1.3.2. punktā norādīto kontaktpersonu.
- Pirms izsoles sākuma ar kustamās mantas izsoles noteikumiem pretendenti var
iepazīties elektroniski LGS mājaslapā internetā.

2.2. Izsoles veids.
2.2.1. Ja uz mantu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota atklāta
mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā uzvarēs dalībnieks, kas par pārdodamo mantu solīs
visaugstāko cenu, kas ir augstāka par izsoles sākumcenu. Solīšana sākas no mantas
sākumcenas un notiek tikai par izsoles noteikumos noteikto soli.
2.2.2. Kustamā manta, uz kuru pieteiksies viens pretendents, tiks pārdota par izsoles
sākumcenu.
3.

Nodrošinājums.

3.1. Dalībnieki solīšanā var piedalīties pēc nodrošinājuma iemaksas LGS norēķinu
kontā: LV20UNLA0003029070855, AS “SEB banka”, UNLALV2X.
3.2. Nodrošinājums tiek uzskatīts par iesniegtu, ja attiecīgā nauda ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā LGS kredītiestādes kontā līdz 2019.gada 12.jūnijam.
3.3. Pārskaitot nodrošinājumu, maksājumā obligāti jānorāda:
3.3.1. maksājuma mērķis (nodrošinājuma maksājums);
3.3.2. atsauce uz konkrēto izsoli: “VAS “Latvijas gaisa satiksme” kustamās mantas
izsole (19.06.2019.)
3.4. Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis kustamo mantu, nodrošinājumu ieskaita nosolītās
mantas apmaksā.
3.5. Izsolāmās kustamās mantas nosacītā cena – 26 000 EUR (iesk. ar PVN).
3.6. Izsolāmās mantas nodrošinājums ir 10 % (desmit procenti) no izsolāmās mantas
nosacītās cenas - 2 600.00 EUR apmērā.
3.7. Piedāvātā augstākā summa, ņemot vērā iemaksāto nodrošinājumu, pircējam ir
jāsamaksā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas un rēķina saņemšanas brīža.
Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu. Pārējiem
izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, LGS 7 (septiņu) kalendāro dienu
laikā atmaksā nodrošinājumu. Nodrošinājums tiek atmaksāts, pārskaitot naudu kontā no
kura saņemts nodrošinājuma maksājums.
4.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un komisijai iesniedzamie dokumenti.

Izsoles dalībnieki savu dalību izsolē reģistrē līdz 2019.gada 12.jūnija plkst. 10:00.
Lai piedalītos izsolē un pretendētu uz izsolāmo mantu, izsoles dalībnieks
elektroniski nosūta pieteikumu par piedalīšanos izsolē uz e-pastu:
eriks.ezerins@lgs.lv. Pieteikums sastāv no iesnieguma, kas apliecina vēlmi
piedalīties izsolē, personas apliecinošā dokumenta kopijas vai juridiskās personas
reģistrācijas Nr. un maksājuma uzdevuma kopijas par izsoles nodrošinājuma
samaksu.
4.3. Izsoles dalībniekus reģistrē izsoles dalībnieku reģistrā, norādot šādas ziņas:
4.3.1. reģistrācijas kārtas numuru un datumu;
4.3.2. vārdu, uzvārdu un personas kodu.
4.1.
4.2.

4.4. Katram izsoles dalībniekam izsoles komisijas loceklis izsniedz izsoles dalībnieka
kārtas numuru.
4.5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja ir nokavēts izsoles dalībnieku reģistrācijas
termiņš.
4.6. Līdz izsoles sākumam izsoles rīkotājs nav tiesīgs izpaust jebkādas ziņas par izsoles
dalībniekiem. Visiem izsoles dalībniekiem tiek garantēta konfidencialitāte par izsoles
dalībnieku un tā izvēlēto mantu.
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4.7. Izsolē var piedalīties tikai reģistrētie izsoles dalībnieki.
5.

Mutiskās izsoles gaita.

Izsoles rīkotājs pirms izsoles iepazīstina izsoles dalībniekus ar izsoles
noteikumiem.
5.2. Izsoles rīkotājs, atklājot mantas izsoli, sagatavo dalībnieku sarakstu. Katrs izsoles
dalībnieks, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā, apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles
noteikumiem, kā arī apliecina, ka viņam nav pretenziju pret izsolāmās mantas faktisko
stāvokli.
5.3. Izsoles dalībniekiem tiek izsniegtas „Dalībnieku kartītes”.
5.4. Kustamo mantu sola ar augšupejošu soli, solīšana sākas no izsoles sākumcenas +
1 solis. Solīšanas solis tiek noteikts - 200,00 EUR (PVN iekļauts cenā) .
5.5. Katrs solītājs ir saistīts ar savu solījumu, kamēr cits solītājs viņu nepārsola. Kādam
citam dalībniekam pārsolot, agrākās cenas solītājs tiek atsvabināts no savas saistības.
5.6. Ja neviens no solītājiem, viņus uz to uzaicinot, tālāk nepārsola, tad tiesības pirkt
mantu piešķirtas tam, kas nosolījis pēdējo cenu.
5.7. Mutiskās izsoles protokolā izsoles rīkotājs reģistrē visaugstāko solīto cenu un
nosolītāju, kurš to apstiprina ar savu parakstu.
5.8. Ja nosolītājs atsakās parakstīties izsoles protokolā par nosolīto mantu, tad viņš
zaudē tiesības iegādāties izsolīto mantu. Šādā gadījumā tiesības pirkt mantu ir izsoles
dalībniekam, kurš solīšanā piedāvājis nākamo augstāko cenu.
5.9. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis
mantu, saņem LGS rēķinu, nosolītās mantas gala maksājuma veikšanai.
5.10. Ja uz izsolāmo mantu ir pieteicies viens pretendents, tad tas ir uzskatāms par izsoles
uzvarētāju.
5.11. Par izsoles gaitu izsoles rīkotājs sastāda izsoles protokolu, kurā nosolīšanas faktu ar
savu parakstu apstiprina katrs mantas nosolītājs, uzrādot savu reģistrācijas apliecību un
apliecinot nosolītās summas atbilstību nosolītajai cenai.
5.12. Izsoles rīkotājam ir tiesības un pienākums izraidīt no izsoles norises vietas tās
personas, kuras traucē izsoles gaitu.
5.13. Izsoles gaitā radušās neskaidrības un jautājumus, kurus nereglamentē šie izsoles
noteikumi, izsoles rīkotājs izskata un pieņem par tiem savu lēmumu līdz izsoles beigām. Ja
tas nav iespējams, tad izsoles rīkotājs var noteikt citu termiņu šāda lēmuma pieņemšanai.
5.14. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:
- uz to nav pieteicies neviens dalībnieks;
- mantas nosolītājs šajos noteikumos noteiktajā termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu.
5.1.

5.15. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles 1 (vienas) darba dienas laikā
pēc izsoles.
5.16. LGS izsoles rezultātus apstiprina 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc šajos
noteikumos paredzēto maksājumu nokārtošanas.
6.

Kustamās mantas apmaksas kārtība.

6.1. Mantas nosolītājs mantu var saņemt uz LGS izrakstītā preču piegādes dokumenta
pamata.
6.2. Mantas nosolītājs mantu var saņemt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pilnas pirkuma
maksas samaksas, kas veikta saskaņā ar LGS izrakstīto rēķinu gala maksājuma veikšanai.
6.3. Pircējs maksājuma uzdevumā obligāti norāda maksājuma mērķi – VAS „Latvijas
gaisa satiksme” kustamās mantas izsole (19.06.2019.)” un rēķina numuru.
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6.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar mantas pārņemšanu, sedz mantas ieguvējs.
6.5. Ja rēķinā norādītajā datumā nosolītā cena un PVN nav iemaksāta LGS norēķinu
kontā, mantas nosolītājs zaudē tiesības iegādāties nosolīto mantu. Šādā gadījumā
iemaksātais nodrošinājums paliek LGS īpašumā un tiesības iegādāties mantu ir izsoles
dalībniekam, kurš solīšanā piedāvājis nākamo augstāko cenu.
7.

Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi.

7.1. Piedalīšanās izsolē ir personu brīvas gribas izpausme. Izsoles dalībnieki ievēro
izsoles noteikumu prasības un izsoles uzvarētājs, apņemas izpildīt tajā noteiktās saistības.
7.2. Starp izsoles dalībniekiem ir aizliegta jebkāda vienošanās, kas varētu ietekmēt
izsoles rezultātus un gaitu.
7.3. Ja dalībnieks uz izsoli nav ieradies, tā notiek jebkurā gadījumā.

VAS „Latvijas gaisa satiksme”
valdes priekšsēdētājs

__________________

Dāvids Tauriņš
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