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DATORTEHNIKAS ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI
1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” piedorošās datortehnikas (turpmāk –
datortehnika) elektroniskā izsole notiek saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem (turpmāk –
Noteikumi), Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.318 “Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”.
1.2. Datortehnikas atsavināšanas veids ir pārdošana elektroniskajā izsolē ar tūlītēju samaksu.
1.3. Datortehnika tiek pārdota kā lietu kopība saskaņā ar Noteikumu pielikumu.
1.4. Sludinājums par datortehnikas elektronisko izsoli tiek publicēts elektronisko izsoļu vietnē:
www.izsoles.ta.gov.lv un Possessor tīmekļa vietnē: www.possessor.gov.lv.
1.5. Sūdzības par izsoles norisi izsoles dalībnieki var iesniegt Possessor rakstveidā ne vēlāk kā
trīs darba dienu laikā pēc izsoles noslēguma datuma.
2.

Maksājumu veikšana, izsoles rezultātu apstiprināšana
un pirkuma līguma noslēgšana

2.1. Izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja:
2.1.1. rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības;
2.1.2. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumu;
2.1.3. nosolītājs ir tāda persona, kurai nebija tiesību piedalīties izsolē;
2.1.4. nosolītājam ir neizpildītas parādsaistības pret Possessor.
2.2. Izsoles uzvarētājam nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā
par nosolīto datortehniku divu nedēļu laikā no izsoles dienas Possessor (vienotais
reģistrācijas Nr.40003192154) norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts
akciju sabiedrībā “Citadele banka”, kods: PARXLV22, kā iemaksas mērķi norādot
“Pirkuma maksa par datortehnikas lietu kopību”.
2.3. Ja izsoles uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu 2.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā un
termiņā, uzskatāms, ka izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt datortehniku. Possessor par to
informē pēdējo pārsolīto dalībnieku un uzaicina viņu pirkt datortehniku par paša nosolīto
augstāko cenu.
2.4. Pēdējam pārsolītajam dalībniekam paša nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto objektu divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas Possessor (vienotais reģistrācijas Nr.40003192154) norēķinu kontā
Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā “Citadele banka”, kods:
PARXLV22, kā iemaksas mērķi norādot „Pirkuma maksa par datortehnikas lietu kopību”.
2.5. Ja pēdējais pārsolītais dalībnieks neveic maksājumus Noteikumu 2.4.apakšpunktā noteiktajā
apmērā un termiņā, uzskatāms, ka pēdējais pārsolītais dalībnieks ir atteicies pirkt
datortehniku.
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2.6. Ja izsoles uzvarētājs vai pēdējais pārsolītājs dalībnieks (turpmāk – Pircējs) Noteikumu 2.2.
vai 2.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā ir samaksājis visu nosolīto cenu, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu, Possessor apstiprina izsoles rezultātus un uzaicina Pircēju saņemt
datortehniku.
2.7. Pretendentiem, kurus Possessor nav apstiprinājusi par izsoles dalībniekiem, nodrošinājumu
atmaksā uz to pašu kontu, no kura tika veikta nodrošinājuma samaksa, piecu darba dienu
laikā, skaitot no nākamās dienas pēc autorizācijas atteikuma.
2.8. Izsoles dalībniekiem, izņemot izsoles uzvarētāju un pēdējo pārsolīto dalībnieku,
nodrošinājumu atmaksā uz to pašu kontu, no kura tika veikta nodrošinājuma samaksa,
piecu darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc izsoles noslēguma dienas. Pēdējam
pārsolītajam dalībniekam nodrošinājumu atmaksā piecu darba dienu laikā pēc
datortehnikas pieņemšanas.
2.9. Objekta nodrošinājumu Pircējam neatmaksā, ja viņš neveic Noteikumu 2.2. vai
2.4.apakšpunktā noteiktos maksājumus.
3.

Citi noteikumi

3.1. Īpašuma tiesības uz datortehniku Pircējs iegūst brīdī, kad Possessor norēķinu kontā ir
saņemts Noteikumu 2.2. vai 2.4.apakšpunktā noteiktais maksājums.
3.2. Possessor neatbild par attiesājumu, ja iestājas kāds no Civillikuma 1603.pantā noteiktajiem
gadījumiem. Pircējs uzņemas visus riskus, tai skaitā izdevumus, kas varētu rasties Pircējam
attiesājuma gadījumā. Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no
Possessor.

Valdes loceklis
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Pielikums
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” piederošās datortehnikas saraksts
Datortehnikas raksturojošie lielumi

Vienību skaits
lietu kopībā

Sākumcena EUR
(bez PVN)

26*

940.00

Galda dators Dell Optiplex 790
(Procesors: Intel Core i3-2120, 3.3GHz, Operatīvā
atmiņa: 4GB DDR3 1333MHz, HDD 500GB Seagate
vai SSD 120GB, CD/DVD R/W iekārta, Windows 7
OEM (uzlīme), var būt skrāpējumu pēdas uz korpusa,
ekspluatācijā no 2011.gada)
un

Monitors Dell P2312H
("B" klase - var būt skrāpējumu/apdegumu pēdas uz
ekrāna vai korpusa, ekspluatācijā no 2011.gada)

* Lietu kopībā iekļauti 17 (septiņpadsmit) galda datori un 9 (deviņi) monitori, kopā 26
(divdesmit sešas) vienības.
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