
 

APSTIPRINĀTS 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

2018.gada 11.aprīļa valdes sēdē 

Valdes lēmums Nr.34 (protokols Nr.14, p.1) 

 

 

 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

kustamās mantas mutiskas izsoles 

NOTEIKUMI 
Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) 

kustamās mantas mutiskas izsoles noteikumi, izsoles identifikācijas Nr.2018/1-

km (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizējama izsole un tiek 

noteikts pircējs vai pircēji Slimnīcas kustamai mantai – virtuves aprīkojumam, 

kas sadalīts šādos izsoles priekšmetos
1
: 

1.1.1. virtuves aprīkojums (Eiropā ražotas pārtikas produktu apstrādes, 

uzglabāšanas, ēdienu pagatavošanas servēšanas un uzglabāšanas, trauku 

mazgāšanas iekārtas un aprīkojums; iegādāta laika posmā no 2006.-

2016.gadam) (kopā 67 vienības) saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.1. 

1.1.2. Tvaika katls 200 L, izgāžams, maisītājs; savācējpiltuve (iegādāts 2006.gadā) 

(2 gab.) saskaņā ar Nolikumā Pielikumu Nr.2. 

1.1.3. Tvaika katla kreisās puses balsts (iegādāts 2006.gadā) saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumu Nr.3. 

1.1.4. Tvaika katls 500 L (iegādāts 2014.gadā) saskaņā ar Nolikuma Pielikumu 

Nr.4. 

1.1.5. Tvaika katls 300 L (iegādāts 2003.gadā) saskaņā ar Nolikuma Pielikumu 

Nr.5. 

1.1.6. Gaļas mašīna FTS 116 (iegādāta 2015.gadā) saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumu Nr.6. 

1.2. Izsole tiek organizēta ar mērķi atsavināt kustamo mantu, kas nav nepieciešama 

Slimnīcas darbības nodrošināšanai, par iespējami augstāku cenu atbilstoši tirgus 

apstākļiem, vienlaikus nodrošinot pircēju godīgu konkurenci. 

1.3. Izsoli rīko izsoles komisija, kas izveidota ar Slimnīcas valdes 11.04.2018. valdes 

lēmumu Nr.34 (protokols Nr.14, p.1) 

1.4. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Izsoles identifikācijas Nr.: 2018/1-km 

1.6. Izsoles laiks un vieta: 27.04.2018. plkst.10.00, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca”, Rīga, Pilsoņu iela 13, 8.korpuss, 3.stāvs, konferenču zāle. 

1.7. Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas sākumcenas. Nodrošinājums 

jāiemaksā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, 

reģ.Nr.40003457109, kontā: AS „Swedbank”, konta 

Nr.LV74HABA0551027673367, kods HABALV22, ar norādi: izsole 

Nr.2018/1-km. 

                                                           
1
 izsoles priekšmets var sastāvēt no vairākām kustamām mantām, pilnu sarakstu skatīt attiecīgajā 

pielikumā. 



 

1.8. Izsoles priekšmetu nosacītā cena:  

1.8.1. virtuves aprīkojums (Eiropā ražotas pārtikas produktu apstrādes, 

uzglabāšanas, ēdienu pagatavošanas servēšanas un uzglabāšanas, trauku 

mazgāšanas iekārtas un aprīkojums; iegādāta laika posmā no 2006.-

2016.gadam) (kopā 67 vienības), mantu kopuma sākumcena 38640,00 EUR, 

nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda - 3864,00 EUR. 

1.8.2. Tvaika katls 200 L, izgāžams, maisītājs; savācējpiltuve (iegādāts 2006.gadā) 

(2 gab.), mantu kopuma sākumcena 6000,00 EUR, nesk.PVN 21%, 

nodrošinājuma nauda – 600,00 EUR. 

1.8.3. Tvaika katla kreisās puses balsts (iegādāts 2006.gadā), sākumcena 80,00 

EUR, nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 8,00 EUR. 

1.8.4. Tvaika katls 500 L (iegādāts 2014.gadā), sākumcena 4500,00 EUR, 

nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 450,00 EUR. 

1.8.5. Tvaika katls 300 L (iegādāts 2003.gadā), sākumcena 430,00 EUR, 

nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 43,00 EUR. 

1.8.6. Gaļas mašīna FTS 116 (iegādāta 2015.gadā), sākumcena 1100 EUR, , 

nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 110 EUR.  

1.9. Izsoles solis: 5,00 EUR (pieci eiro 00 centi). 

1.10. Izsolāmās mantas apskates laiks un vieta: Slimnīcā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā 

darba dienās no plkst. 9.00 - 15.00 līdz 26.04.2018. iepriekš saskaņojot laiku ar  

1.11.2.punktā norādītajām kontaktpersonām. 

1.11. Kontaktpersonas: 
1.11.1. Par Noteikumiem: Ieva Līce, 67095313, ieva.lice@stradini.lv; 

1.11.2. Par iekārtām/aprīkojumu: Sandra Šimkus, 26334465, 

sandra.simkus@stradini.lv vai Māris Laizāns, 26549863, 

maris.laizans@stradini.lv. 

 

2. Informācijas par izsoli publicēšana 

2.1. Sludinājums par izsoli tiek publicēts Slimnīcas mājas lapā www.stradini.lv sadaļā 

“Kustamās mantas izsoles”, kā arī izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

2.2. Ar Noteikumiem var iepazīties Slimnīcas mājas lapā www.stradini.lv sadaļā 

“Kustamās mantas izsoles” vai klātienē Slimnīcas Juridiskajā daļā (8.korpus, 

1.stāvs) darba dienās no plkst.9.00 - 16.00. 

 

3. Reģistrācija izsolei 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas 

Slimnīcas mājas lapā. Pieteikumi dalībai izsolē tiek pieņemti līdz 2018.gada 

26.aprīlim plkst.16.00. 

3.2. Reģistrējoties dalībai izsolē dalībnieks iesniedz pieteikumu, kuru noformē 

aizpildot veidlapu „Pietikums dalībai izsolē” (sk. Pielikumu Nr.7), kurā norāda 

šādu informāciju un pievieno norādītos dokumentus: 

3.2.1. juridiska persona: 

3.2.1.1. nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, e-pastu, tālr.; 

3.2.1.2. ziņas par izsoles dalībnieka pilnvarnieku, ja tāds iecelts, un 

pilnvaru, kas apliecina pilnvarnieka tiesības pārstāvēt izsoles 

dalībnieku un piedalīties izsolē; 

3.2.1.3. nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokumentu; 

3.2.1.4. izsoles priekšmetu (Nolikuma 1.1.1.- 1.1.6.punkts), kuru izsoles 

dalībnieks vēlas iegādāties. 
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3.2.2. fiziskā persona: 

3.2.2.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi, e-pastu, tālr.; 

3.2.2.2. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja fizisku personu pārstāv cita 

persona; 

3.2.2.3. nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokumentu; 

3.2.2.4. izsoles priekšmetu (Nolikuma 1.1.1.- 1.1.6.punkts), kuru izsoles 

dalībnieks vēlas iegādāties. 

3.3. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā 1 (vienā) eksemplārā. Iesniegtie 

pieteikumi izsolei pretendentiem netiek atdoti atpakaļ. 

3.4. Ja izsoles dalībnieks ir iesniedzis Noteikumu 3.2.punktā noteikto informāciju, tas 

tiek reģistrēts izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda šādu informāciju: 

3.4.1. kārtas numurs; 

3.4.2. juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds; 

3.4.3. uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods. 

3.5. Par izsoles dalībnieku netiek reģistrēta persona, kura: 

3.5.1. nav iesniegusi Noteikumu 3.2.punktā noteikto informāciju un dokumentus; 

3.5.2. nav veikusi nodrošinājuma naudas samaksu; 

3.5.3. nokavējusi reģistrācijas termiņu; 

3.5.4. uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā 

saimnieciskā darbība ir apturēta; 

3.5.5. pretendentam ir neizpildītas maksājuma saistības pret Slimnīcu, kurām ir 

iestājies samaksas termiņš. 

 

4. Izsoles norise 

4.1. Izsoles laiks un vieta: 27.04.2018. plkst.10.00, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca”, Rīga, Pilsoņu iela 13, 8.korpuss, 3.stāvs, konferenču zāle. 

4.2. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam izpaust informāciju par izsoles 

dalībniekiem un to skaitu. 

4.3. Izsoles dalībnieks vai reģistrēts pilnvarotais dalībnieka pārstāvis, ierodoties uz 

izsoli, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dalībniekam tiek izsniegts 

numurs, kas atbilst dalībnieku reģistrācijas lapā ierakstītajam kārtas numuram. 

4.4. Izsoles var notikt, ja uz izsoli ieradies un tajā piedalās vismaz viens Noteikumos 

noteiktajā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks, kas izsolē nosolījis vismaz 1 

(vienu) soli. 

4.5. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. 

4.6. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar izsoles komisijas 

pārstāvjiem, īsi raksturo izsoles priekšmetus, paziņo izsoles priekšmeta 

sākumcenu un soli. 

4.7. Kustamās mantas tiek izsolītas tādā sastāvā un secībā, kā norādīts Noteikumu 1.1. 

punktā. 

4.8. Izsoles komisijas priekšsēdētājs nosauc izsoles priekšmeta sākumcenu, piedāvājot 

izsoles dalībniekiem veikt soli. 

4.9. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas numuru. Katrs šāds 

solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsoles priekšmeta cenu par 

vienu izsoles soli. Ja neviens no izsoles dalībniekiem pēdējo augstāko cenu 

nepārsola, komisijas priekšsēdētājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko 

cenu un fiksē to ar plaukstas piesitienu pie galda. 

4.10. Pēc plaukstas piesitiena izsoles priekšmetu ir nosolījis tas izsoles dalībnieks, 

kurš nosolījis pēdējo augstāko cenu. 



 

4.11. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles protokolā apstiprina savu 

pēdējo nosolīto cenu. 

4.12. Izsoles gaita tiek fiksēta protokolā. Izsolei noslēdzoties, protokolu paraksta 

visi komisijas locekļi. 

4.13. Dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu par katru noteikto izsoles 

priekšmetu, jāveic samaksa par nosolīto mantu septiņu dienu laikā no izsoles 

dienas, un septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas jāparaksta 

pirkšanas – pārdošanas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu to slēgt. Ja 

minētajā laikā nosolītājs neparaksta līgumu un neiesniedz atteikumu, slimnīca 

pieņem, ka nosolītājs ir atteicies no līguma slēgšanas. 

4.14. Ja nosolītājs atsakās slēgt līgumu, slimnīca piedāvā līgumu slēgt tam 

dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. 

4.15. Izsoles protokols apstiprināms Slimnīcas valdes sēdē septiņu dienu laikā pēc 

izsoles. 

4.16. Dalībniekiem, kuri izsolē nav ieguvuši līguma slēgšanas tiesības, to iemaksātā 

nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta. 

4.17. Nosolītāja, kurš nosolījis augstāko cenu un noslēdzis līgumu, nodrošinājuma 

nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā. 

4.18. Nosolītāja, kurš nosolījis augstāko cenu, bet atteicies no līguma slēgšanas, 

iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta. 

4.19. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

4.19.1.  uz izsoli nav ieradies neviens dalībnieks; 

4.19.2. neviens no dalībniekiem nepārsola izsoles sākumcenu; 

4.19.3. nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu. 

4.20. Izsoles dalībniekam, kas ieradies un piedalījies izsolē, ir tiesības iesniegt 

sūdzību par izsoles komisijas rīcību Slimnīcas valdei 3 (trīs) darba dienu laikā no 

izsoles dienas. 

 

Pielikumā: 

1) Nolikumā 1.1.1.norādītās virtuves kustamās mantas uz 2 lpp.; 

2) Nolikumā 1.1.2. norādītās virtuves kustamās mantas uz 1 lpp.; 

3) Nolikumā 1.1.3. norādītās virtuves kustamās mantas uz 1 lpp.; 

4) Nolikumā 1.1.4. norādītās virtuves kustamās mantas uz 1 lpp.; 

5) Nolikumā 1.1.5. norādītās virtuves kustamās mantas uz 1 lpp.; 

6) Nolikumā 1.1.6. norādītās virtuves kustamās mantas uz 1 lpp.; 

7) Pieteikums dalībai izsolē uz 1 lpp.; 

 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētāja     I.Līce 

 

  



 

 Pielikums Nr.1 

pie VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  

kustamās mantas mutiskas izsoles NOTEIKUMIEM 

Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 

 
  

1.1.1. Virtuves kustamās mantas  
   

Nr. 

p. 

k.  

Vērtējamā objekta nosaukums 

Ie
g

ād
es

 d
at

u
m

s 

S
k

ai
ts

, 
g

b
 

Sākumcena,EUR 

summa 

1 304 n/t centrālā tvaiku nosūce +filtri, apgaism.armat. 18.09.2006. 2 630 

4 304 n/t centrālā tvaiku nosūce +filtri, apgaism.armat. 18.09.2006. 1 200 

5 Elektriskā plīts ar 2 sildvirsmām un pamatni 18.09.2006. 1 230 

6 Elektriskā plīts ar 4 sildvirsmām un pamatni; ūd.krāns 18.09.2006. 1 500 

7 Elektriskā panna 100 ltr.,paceļama ar pamatni 18.09.2006. 1 840 

8 304 n/t sienas tvaiku nosūce +filtri, apgaism.armat. 18.09.2006. 1 250 

9 Ratiņi GN 1/1 traukiem ar maināmu augstumu 18.09.2006. 1 50 

10 Elektriskā kombinētā krāsns 20 GN 1/1; spiediena duša 18.09.2006. 1 1 800 

11 304 n/t sienas tvaiku nosūce +filtri 18.09.2006. 1 220 

12 N/t darba galds ar apmali un plauktu 18.09.2006. 2 100 

13 Planetārais mikseris 20 ltr.; grīdas modelis 18.09.2006. 1 500 

14 Kuteris - mikseris 5.5 ltr.; ar gludu nazi 18.09.2006. 1 210 

15 N/t darba galds ar izlietni l/p , apmali un plauktu, ar elkoni 

regulēj.krāns 18.09.2006. 1 110 

16 Aukstais galds; tilp. 440 ltr., 3 durvis 18.09.2006. 1 520 

17 N/t darba galds ar apmali un plauktu 18.09.2006. 1 50 

18 Dārzeņu smalcinātājs; galda modelis; kompl .4 griezējdiski 18.09.2006. 1 160 

19 N/t ledusskapis; tilp 600 l; digit. 18.09.2006. 1 340 

20 N/t saldētava; tilp 600 l; digit. 18.09.2006. 1 370 

21 N/t darba galds uz riteņiem 18.09.2006. 2 80 

22 Aukstumkamera 200x240 ar agreg., caurejoša - 2 durv. 18.09.2006. 1 910 

23 304 AISI n/t grīdas plaukts 1200x500mm 18.09.2006. 4 180 

24 N/t darba galds ar 2 izlietnēm, apmali un plauktu, ar elkoni 

regulēj.krāns 18.09.2006. 1 150 

25 N/t darba galds ar apmali un plauktu 18.09.2006. 2 80 

26 Gaļas sadales galds - 10cm plastikāta virsma 18.09.2006. 1 50 

27 220 ltr.n/t ratiņi / vanna ar noteci 18.09.2006. 2 290 

28 N/t darba galds ar 2 izlietnēm, apmali un plauktu ar elkoni 

regulēj.krāns 18.09.2006. 1 150 

29 N/t darba galds ar apmali un plauktu 18.09.2006. 1 40 

30 Dārzeņu smalcinātājs ar paliktni T260; kompl .4 

griezējdiski 18.09.2006. 1 990 

31 N/t darba galds ar izlietni kr/p, apmali un plauktu, ar elkoni 

regulēj.krāns 18.09.2006. 1 110 

32 N/t ledusskapis ar 2 durv., tilp.1300 l; digit. 18.09.2006. 1 460 



 

 

  

33 Konveijiera "flight" tipa trauku mazgājamā mašīna; ESD 

noteces sūknis 18.09.2006. 1 7 300 

34 304 s/s centrālā tvaiku nosūce +filtri 18.09.2006. 2 340 

35 N/t darba galds ar 2 izlietnēm, apmali un plauktu, ar elkoni 

regulēj.krāns 18.09.2006. 2 550 

36 Sienas plaukts ar regulēj.augstumu 18.09.2006. 1 20 

37 304 AISI n/t grīdas plaukts 1500x600mm 18.09.2006. 3 160 

38 Katlu mazgājamā mašīna WT850 caurejoša, autom. 18.09.2006. 1 1 400 

39 304 n/t tvaiku nosūce +filtri 18.09.2006. 1 80 

40 N/t katlu priekšmazgāš. galds ar 1 izlietni un apmali; 

augstspied.duša 18.09.2006. 1 380 

41 N/t darba galds ar lielu izlietni, apmali un rāmi, ar elkoni 

regulēj.krāns 18.09.2006. 1 70 

42 N/t katlu servisa galds ar plauktu 18.09.2006. 1 120 

43 304 AISI n/t grīdas plaukts 1200x600mm 18.09.2006. 3 140 

44 N/t darba galds ar apmali un plauktu 18.09.2006. 2 80 

45 Aukstumkamera 280x200 ar agreg., 18.09.2006. 1 800 

46 304 AISI n/t grīdas plaukts 1000x400mm 18.09.2006. 3 110 

47 304 AISI n/t grīdas plaukts 1900x600mm 18.09.2006. 1 60 

48 304 AISI n/t grīdas plaukts 1000x600mm 18.09.2006. 1 40 

49 N/t darba galds ar apmali un plauktu 18.09.2006. 1 30 

50 304 AISI n/t grīdas plaukts 1000x600mm 18.09.2006. 1 40 

51 304 AISI n/t grīdas plaukts 1400x600mm; riteņu kompl.ar 

bremzēm 18.09.2006. 2 120 

52 Aukstumiekārta atkritumu uzglabāš.; 2x240 ltr. 18.09.2006. 1 280 

53 Konteiners ēdieniem GN 1/1 h-150mm ar vāku 15.09.2006. 13 400 

54 Konteiners ēdieniem GN 1/1 h-100mm ar vāku 15.09.2006. 6 220 

55 Paplātes pamatne ar vāku, slēdzi (Universal, pelēka) 15.09.2006. 15 290 

56 Režģis paplāšu transportēšanai 15.09.2006. 2 40 

58 Tvaika konvekcijas krāsns(s.n.E21SH15042454712)ar 

rokas dūšu 30.04.2015. 1 10 400 

60 Mikseris/putotājs BM30AT 25.07.2011. 1 100 

64 
Gaļas maļamā mašīna, 600 kg/h (T132) 12.11.2010. 1 600 

65 Datorgalds, stūra (1158x1658x750h) ar tumbu, izbīdāmo 

dēli un plauktu datoram 
25.06.2009. 1 70 

66 Termo kaste GN 1/1 traukiem 21.12.2016. 20 3 600 

67 Režģi trauku žāvēšanai (mazgāšanai) 31.01.2007. 5 230 

  Kopā:   38 640,00 



 

 

  

 Pielikums Nr.2 

pie VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  

kustamās mantas mutiskas izsoles NOTEIKUMIEM 

Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 

 
  

1.1.2.Virtuves kustamās mantas  
   

Nr. 

p. 

k.  

Vērtējamā objekta nosaukums 

Ie
g

ād
es

 d
at

u
m

s 

S
k

ai
ts

, 
g

b
 

Sākumcena,EUR 

summa 

1 Tvaika katls 200 L, izgāžams, maisītājs; savācējpiltuve 18.09.2006. 2 6000  

  Kopā:   6000,00 



 

 

 

 

 

  

  

 Pielikums Nr.3 

pie VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  

kustamās mantas mutiskas izsoles NOTEIKUMIEM 

Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 

 
  

1.1.3.Virtuves kustamās mantas  
   

Nr. 

p. 

k.  

Vērtējamā objekta nosaukums 

Ie
g

ād
es

 d
at

u
m

s 

S
k

ai
ts

, 
g

b
 

Sākumcena,EUR 

summa 

1 Tvaika katla kreisās puses balsts 18.09.2006. 1 80 

  Kopā:   80,00 



 

 

 

 

 

  

  

 Pielikums Nr.4 

pie VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  

kustamās mantas mutiskas izsoles NOTEIKUMIEM 

Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 

 
  

1.1.4.Virtuves kustamās mantas  
   

Nr. 

p. 

k.  

Vērtējamā objekta nosaukums 

Ie
g

ād
es

 d
at

u
m

s 

S
k

ai
ts

, 
g

b
 

Sākumcena,EUR 

summa 

1 Tvaika katls 500L,GK315000-130LK_P2 14.10.2014. 1 4500 

  Kopā:   4500,00 



 

 

 

 

 

  

 

  

 Pielikums Nr.5 

pie VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  

kustamās mantas mutiskas izsoles NOTEIKUMIEM 

Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 

 
  

1.1.5.Virtuves kustamās mantas  
   

Nr. 

p. 

k.  

Vērtējamā objekta nosaukums 

Ie
g

ād
es

 d
at

u
m

s 

S
k

ai
ts

, 
g

b
 

Sākumcena,EUR 

summa 

1 Tvaika katls 300 litri 01.12.2003. 1 430 

  Kopā:   430,00 



 

 

 

 

 

  

  

 Pielikums Nr.6 

pie VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  

kustamās mantas mutiskas izsoles NOTEIKUMIEM 

Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 

 
  

1.1.6.Virtuves kustamās mantas  
   

Nr. 

p. 

k.  

Vērtējamā objekta nosaukums 

Ie
g

ād
es

 d
at

u
m

s 

S
k

ai
ts

, 
g

b
 

Sākumcena,EUR 

summa 

1 Gaļas mašīna FTS 116 20.01.2015. 1 1100 

  Kopā:   1100,00 



 

7.pielikums 

pie VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  

kustamās mantas mutiskas izsoles NOTEIKUMIEM 

Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 

 

________________________________ 

Vārds, uzvārds/Juridiskās personas nosaukums 

 

________________________________ 

Fiziskās personas deklarētā dzīvesvietas adrese/ 

Juridiskās personas juridiskā adrese  

 

________________________________ 

Personas kods/ Reģistrācijas Nr. 

 

________________________________ 

Tālrunis, e-pasts 

PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ 

Izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km 
Rīgā, 20__.gada __.___________ 

  

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu _________________________________ (pretendenta 

nosaukums) piesakās dalībai VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- 

Slimnīca) rīkotajā kustamas mantas izsolē (izsoles identifikācijas Nr.2018/1-km) uz 

atzīmētajiem izsoles priekšmetiem (jāatzīmē ar „X”, kurus izsoles priekšmetus izsoles 

dalībnieks vēlas iegādāties): 

 

Nr. IZSOLES PRIEKŠMETS 

Atzīmēt ar „X” 

, kuru izsoles 

priekšmetu 

izsoles 

dalībnieks vēlas 

iegādāties 

1.1.1. 

virtuves aprīkojums (Eiropā ražotas pārtikas produktu apstrādes, 

uzglabāšanas, ēdienu pagatavošanas servēšanas un uzglabāšanas, 

trauku mazgāšanas iekārtas un aprīkojums; iegādāta laika posmā no 

2006.-2016.gadam) (kopā 67 vienības) saskaņā ar Nolikuma Pielikumu 

Nr.1, mantu kopuma sākumcena 38640,00 EUR, nesk.PVN 21%, 

nodrošinājuma nauda - 3864,00 EUR   

1.1.2. 

Tvaika katls 200 L, izgāžams, maisītājs; savācējpiltuve (iegādāts 2006.gadā) 

(2 gab.) saskaņā ar Nolikumā Pielikumu Nr.2, mantu kopuma sākumcena 

6000,00 EUR, nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 600,00 EUR   

1.1.3. 

Tvaika katla kreisās puses balsts (iegādāts 2006.gadā) saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumu Nr.3, sākumcena 80,00 EUR, nesk.PVN 21%, nodrošinājuma 

nauda – 8,00 EUR   

1.1.4. 

Tvaika katls 500 L (iegādāts 2014.gadā) saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumu Nr.4, sākumcena 4500,00 EUR, nesk.PVN 21%, 

nodrošinājuma nauda – 450,00 EUR   

1.1.5. 

Tvaika katls 300 L (iegādāts 2003.gadā) saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumu Nr.5, sākumcena 430,00 EUR, nesk.PVN 21%, 

nodrošinājuma nauda – 43,00 EUR   

1.1.6. 

Gaļas mašīna FTS 116 (iegādāta 2015.gadā) saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumu Nr.6, sākumcena 1100 EUR, , nesk.PVN 21%, 

nodrošinājuma nauda – 110 EUR   



 

 

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, pretendents apliecina, ka: 

1. ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un tajā noteiktās tiesības un pienākumi ir skaidri 

un saprotami, apņemamies tos ievērot; 

2. ir iepazinies ar izsoles priekšmetiem un apzinās to komplektāciju izsoles priekšmetos 

(1.1.1. un 1.1.2. – tiek pārdotas kā mantu kopība), izskatu un tehnisko stāvokli, kāds 

tas ir uz izsoles dienu;  

3. pieteikumā atzīmētos izsoles priekšmetus vēlas iegādāties, ja pretendents nosolīs 

augstāko cenu par konkrēto priekšmetu; 

4. pret pretendentu nav ierosināta maksātnespēja, pretendents neatrodas bankrota vai 

likvidācijas stadijā, pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta; 

5. pretendentam nav neizpildītas maksājuma saistības pret Slimnīcu, kurām ir iestājies 

samaksas termiņš; 

6. ir veicis nodrošinājuma naudas samaksu par izsoles priekšmetiem, kurus pretendents 

vēlas iegādāties; 

7. piekrīt personas datu apstrādei līguma noslēgšanas mērķim. 

 

Pielikumā: 

1. Pilnvara pārstāvēt izsoles dalībnieku.
2
 

2. Nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments. 

 

 

 

 
__________________________ _____________________________ 

/paraksts/ /Paraksta atšifrējums/ 

 

 

                                                           
2
 Jāpievieno, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona; ja piedāvājumu paraksta fiziskās 

personas pilnvarota persona, pilnvarai ir jābūt notariāli apliecinātai. 


