IZSOLES NOTEIKUMI
nekustamā īpašuma Gaujas ielā 13/15, kadastra Nr.8044 007 0361
1/15 (vienas piecpadsmitās) daļas atsavināšanai
Izsoles organizētājs
Izsoles veids
Izsoles objekts

Izsoles objekta raksturojošā
informācija un galvenie
nosacījumi
Izsoles objekta maksas apmērs,
citi veicamie maksājumi un
izsoles solis
Izsoles norises vieta un laiks
Nodrošinājuma maksa, tās
iemaksa

Dalībnieku reģistrācija un
termiņš

Izsoles kārtība
Nekustamā īpašuma pirkuma
līguma projekts
Objekta izvietojums
Kopīpašuma lietošanas kartības
noteikumi
Kopīpašuma lietošanas kartības
noteikumu projekts

PSIA “Ādažu slimnīca”, reģ.Nr.40003131022
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
PSIA “Ādažu slimnīca” piederošā 1/15 (viena piecpadsmitā) daļas no
nekustamā īpašuma - Ādažu novads, Ādaži, Gaujas ielā 13/15, atsevišķā
valdījumā un lietošanā nodotas Saimniecības ēkas (kad.apz.8044 007
0361 002) telpas ar telpu numuriem no 4-29 ar kopējo telpu platību 324,3
m2 kad.Nr.8044 007 0361, 3 (trīs) autostāvvietas ar kopējo platību 17m2
un domājamo daļu no zemes.
Mērķis ir renovēt un lietot telpas (kad.Nr.8044 007 0361) magnētiskās
rezonanses kabineta ierīkošanai un citu ārstniecības pakalpojumu
sniegšanai
Nosacītā maksā 39 000,00 eiro (trīsdesmit deviņi tūkstoši eiro un 00
centi).
Izsoles solis – 1000,00 eiro (viens tūkstotis eiro un 00 centi)
PSIA “Ādažu slimnīca” telpās, Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads,
telpa Nr.121 (Galvenā ārsta kabinets) 2020.gada 29.oktobris plkst.11:00.
Dalības maksa tiek noteikta 20 % apmērā no sākotnējās izsoles cenas –
7800, 00 eiro (septiņi tūkstošo astoņi simti eiro un 00 centi)
Dalības maksa iemaksājama PSIA “Ādažu slimnīca” kontā,
reģ.Nr.LV40003131022, AS “Citadele banka”, konta
Nr.LV74PARX0013166800001, ar norādi “Nodrošinājuma nauda izsoles
objektam Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads”
Pieteikums par piedalīšanos izsolē (Pielikums Nr.3)
Dalībai izsolē jāreģistrējas pie PSIA “Ādažu slimnīca” galvenā grāmatveža
(Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., telpa Nr.140).
Reģistrējoties dalībai izsolē jāuzrāda maksājuma uzdevums par
nodrošinājuma naudas apmaksu.
Dalībnieku dalība izsolē tiek reģistrēta sākot no 2020.gada 25.septembra,
sludinājuma publicēšanas dienas PSIA “Ādažu slimnīca” mājas lapā www.adazuslimnica.lv un Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv
līdz 2020. gada 26.oktobrim, plkst. 10:00.
Pielikums Nr.2 “Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 13/15, kadastra Nr.8044
007 0361, 1/15 (vienas piecpadsmitās) domājamās daļas atsavināšanas
izsoles nolikums”
Pielikums Nr.4 “1/15 domājamās daļas no kopīpašuma pārdošanas
(saimniecības ēka (kadastra apz. 8044 007 0361 002) pirkuma līgums izsolē
pārdotām domājamām daļām”
Pielikums Nr.1 “Grafiskais pielikums”
Pielikums Nr.5 “2019.gada 14.oktobrī noslēgtais “Nekustamā īpašuma
lietošanas kārtības līgums”, grozījumi un papildinājumi
Pielikums Nr.6 “2019.gada 14.oktobrī noslēgtā “Nekustamā īpašuma
lietošanas kārtības līguma”, papildinājumi –“Vienošanās pie līguma par
kopīpašuma lietošanas kārtību Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov.”

PSIA “Ādažu slimnīca” Valdes loceklis

P.Pultraks

