APSTIPRINĀTI
Ar Preiļu novada domes
2018.gada 27.novembra sēdes
lēmumu, protokols Nr.13.
PREIĻU NOVADA DOMES KUSTAMĀS MANTAS –
AUTOBUSA ISUZU TURQUOISI ATKĀRTOTAS
IZSOLES NOTEIKUMI
Šie noteikumi nosaka veidu un kārtību, kādā tiek rīkota atkārtota mutiska izsole ar
augšupejošu soli pašvaldības kustamās mantas pārdošanai, saskaņā ar ,,Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu", likumu "Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu" un, pamatojoties uz Preiļu novada domes 2018. gada 27.novembra
lēmumu (protokols Nr.13) "Par autobusa ISUZU TURQUOISI izsoli".

1. Izsolei tiek piedāvāts autobuss ISUZU TURQUOISI, reģistrācijas Nr. HE6775, šasijas
Nr. NNAM0ZALE02001569, izlaiduma gads – 2008., izsoles nosacītā cena EUR
6000,00 (seši tūkstoši euro 00 centi), t.sk. PVN.
2. Izsolei var pieteikties jebkura fiziska vai juridiska persona.
2.1. Juridiskā persona iesniedz pieteikumu par piedalīšanos izsolē, kur ā apliecina, ka
dalībnieks ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts pa r
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta.
2.2. Fiziska persona iesniedz pieteikumu par piedalīšanos izsolē, kuram pievieno pases
kopiju.
3. Izsolāmo autobusu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar
Preiļu novada domes Transporta daļas vadītāju Ilmāru Ivdri pa tālruni 26693760.
4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes informācijas
centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos vai pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.preili.lv .
5. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža
līdz 2018.gada 17.decembrim plkst. 16.00 Preiļu novada domes informācijas centrā,
Raiņa bulvārī 24, Preiļos. Autobusa izsole notiks 2018. gada 18.decembrī P reiļu
novada dom ē, R aiņa bulvāri s 24,Preiļos, plkst. 14.00.
6. Izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā nodrošinājums EUR 600,apmērā. Iemaksa jāveic Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130 630,
SEB banka. Reģistrējoties izsolei, dalībnieks pieteikumam izsolei pievieno
apliecinājumu par nodrošinājuma nomaksu. Visa summa par izsolē nosolīto kustamo
mantu jāsamaksā piecu darba dienu laikā no rezultātu apstiprināšanas Domes sēdē. Ja
samaksa netiek veikta šajos noteikumos noteiktajā termiņā, tiesības uz izsolīto mantu
pāriet tam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis otro augstāko summu par autobusu. Šai
personai 7 dienu laikā no paziņošanas brīža ir jānomaksā par kustamo mantu visa
nosolītā summa, kādu šī persona nosolījusi.
7. Izsolāmās mantas augšupejošais solis ir EUR 50.00 (piecdesmit euro), pēdējā augstākā
nosolītā summa par autobusu ir galīgā pēc trešā piesitiena.
8. Nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā eiro (EUR).
9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākuma paraksta izsoles noteikumus.
10. Izsoles dalībnieki ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo
solīto cenu.
11. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts šajos noteikumos minētajā termiņā un
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

12. Piedāvātā augstākā summa tiek uzskatīta par autobusa galīgo pirkuma maksu, ja
noteiktajā laika posmā neviens to nepārsola.
13. Izsole notiek, ja ir reģistrējies arī tikai viens izsoles dalībnieks, šajā gadījumā, izsoles
dalībnieks veic vienu soli, un autobusa galīgā pirkuma maksa ir nosacītā sākumcena
EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centi) plus augšupejas solis EUR 50,00.
14. Izsoles protokolu paraksta Izsoles komisijas priekšsēdētājs un locekļi, kā arī izsoles
dalībnieki.
15. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti Preiļu novada domes sēdē pēc Izsoles.
16. Autobusa pirkuma līgums tiek parakstīts piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
17. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Preiļu novada domei Raiņa bulvārī 24,
Preiļos, LV – 5301.
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