
 

IZSOLES NOTEIKUMI 

1. SIA “Ogres Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 40103941081, rīko izsoli, kurā izsola šo 
noteikumu 1.pielikumā norādīto tehniku (katru tehnikas vienību atsevišķi). 

2. Izsoles sākumcena katrai tehnikas vienībai norādīta šo noteikumu 1.pielikumā. 
3. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku un piedalītos izsolē, pretendentam līdz izsoles beigu datumam 

(15.02.2022.) ir jāiemaksā SIA “Ogres Namsaimnieks” kontā Nr. LV49UNLA0050023459710 (AS 
“SEB banka”) izsoles nodrošinājumu, ar norādi “Izsoles nodrošinājums par ___ (norādot tehnikas 
vienību, par kuru iemaksāts nodrošinājums)”. Izsoles nodrošinājuma apmērs katrai tehnikas vienībai 
norādīts šo noteikumu 1.pielikumā. Izsoles nodrošinājums jāmaksā par katru tehnikas vienību, par kuru 
pretendents vēlas piedalīties izsolē. 

4. Izsoles dalībnieks līdz 2022.gada 15.februāra plkst.10.00 nosūta savu piedāvājumu uz elektroniskā 
pasta adresi: izsoles@ogresnamsaimnieks.lv. E-pasta nosaukumā jābūt norādei “Piedāvājums izsolē par 
___ (jānorāda tehnikas vienību)”. Citādā veidā izteikti piedāvājumi netiek ņemti vērā. 

5. Piedāvājumā jābūt iekļautai šādai informācijai – izsoles dalībnieka nosaukums (fiziskām personām 
vārds, uzvārds), reģistrācijas numurs (fiziskām personām personas kods), konta numurs, solītā cena 
(piedāvājums), kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts). 

6. Par izsoles uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir iemaksājis izsoles 
nodrošinājumu, nosūtījis savu piedāvājumu un tā piedāvājums ir ar visaugstāko cenu. 

7. Piedāvājumi, kas būs iesniegti par zemāku cenu kā izsoles sākumcena, netiks ņemti vērā. 
8. Jebkuras izmaksas, kas saistītas ar izsolītās tehnikas vienības pārreģistrāciju, apmaksā izsoles 

uzvarētājs papildus tās cenai, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Iemaksātais izsoles nodrošinājums 
tiek ieskaitīts tehnikas cenā. 

9. Izsoles uzvarētājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas veikt 
samaksu par izsolīto tehnikas vienību un šo noteikumu 8.punktā norādītos maksājumus (ja tādi ir). 
Tehnikas vienība tiek nodota izsoles uzvarētājam pēc visu maksājumu veikšanas. Tehnikas vienības 
nodošana izsoles uzvarētājam notiek Zilokalnu prospektā 12, Ogrē. 

10. Izsoles dalībniekiem, kuri netiek atzīti par uzvarētāju, līdz 2022.gada 20.februārim tiek atmaksāts 
iemaksātais izsoles nodrošinājums. 

11. Ja izsoles uzvarētājs atsakās iegādāties izsolīto tehnikas vienību vai neveic maksājumus līdz 
noteiktajam termiņam, iemaksātā nauda netiek atmaksāta un par izsoles uzvarētāju tiek noteikts 
nākamais dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu. 

12. Izsoles rīkotājs nepieņems nekāda veida pretenziju par tehnikas vienības stāvokli. 
13. Pretendents un/vai izsoles dalībnieks var uzdod jautājumus par izsoli, tehniku vai vienoties par tehnikas 

apskati, sazinoties ar kontaktpersonu Līgu Puriņu (e-pasts: Liga.Purina@ogresnamsaimnieks.lv, 
tālrunis: 25695566). 

14. Piedāvājums un jautājumi nedrīkt būt nosūtīti vienā e-pastā. 
15. Iesniedzot piedāvājumu un iemaksājot izsoles nodrošinājumu, izsoles dalībnieks apliecina, ka piekrīt 

izsoles noteikumiem. 

  



1.pielikums 

Tehnikas saraksts 

N.p.k. Tehnikas nosaukums Apraksts Izsoles 
sākumcena 
(EUR) 

Izsoles 
nodrošinājums 
(EUR) 

1. Asfalta lūžņu pārstrādes iekārta 
Bagela 

BA 7000 F 
Paredzēta asfalta 
masas ieguvei no 
asfalta lūžņiem tieši 
objektā. Uzsildes un 
maisītājtverte ir 
aprīkotas ar 
palīgnešku, kas ļauj 
pārstrādāt srī sauso 
frēzmateriālu. 

7000,00 700,00 

2. Ceļu tīrāmā birste Paredzēta asfalta 
seguma tīrišanai. 
Uzliekama MTZ 82 
traktortehnikai. 

500,00 50,00 

3. V-veida sniega lāpsta 213 cm Sniega lāpsta  
Darba platums 
1680-1930mm. 

1200,00 120,00 

4. Sniega lāpsta 2,6 m Pronar Sniega lāpsta Mtz 
82, darba platums 2, 
6 m. 

300,00 30,00 

5. Sniega pūtējs Paredzēts trotuāru, 
ceļu un tml. 
teritorijās sniega 
novākšanai un 
pārvietošanai 
izvēlētajā virzienā 

500,00 50,00 

 

Izsoles rīkotājs nepieņems nekāda veida pretenzijas par tehnikas stāvokli.  



Tehnikas foto 

Tehnikas vienība Nr.1 “Asfalta lūžņu pārstrādes iekārta Bagela” 





 

  



Tehnikas vienība Nr.2 “Ceļu tīrāmā birste” 

 



Tehnikas vienība Nr.3 “V-veida sniega lāpsta 213 cm” 

 



Tehnikas vienība Nr.4 “Sniega lāpsta 2,6 m Pronar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehnikas vienība Nr.5 “Sniega pūtējs” 

 


