Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 25.10.2017. padomes sēdē
(prot. Nr.37.,3.p)

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par izsoles nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un
3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai
Nr.p.k.

I.
1.

Konsultācijā nodotā projekta
rekcijas (konkrētā punkta
redakcija)

Priekšlikumi un komentāri

Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta
VAS “Elektroniskie sakari”
iesniedza atzinumu par radiofrekvenču
spektra joslas 3400 MHz – 3600 MHz
un 3600 MHz – 3800 MHz lietošanas
tehniskajiem nosacījumiem
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Regulatora viedoklis par
priekšlikumiem vai komentāriem (ir
ņemts vērā, vai informācija par
alternatīvu risinājumu)

Konsultācijai nodotā projekta
attiecīgā punkta galīgā redakcija

Ņemts vērā
Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
(turpmāk – Likums) 47.panta pirmo daļu
Regulators saskaņā ar Nacionālo
radiofrekvenču plānu un valsts akciju
sabiedrības
“Elektroniskie
sakari”
sniegto atzinumu ir tiesīgs pieņemt
lēmumu
par
komercdarbībai
izmantojamo radiofrekvenču spektra
lietošanas
tiesību
piešķiršanu,
pagarināšanu,
tālāknodošanu
un
anulēšanu,
lai
novērstu
kaitīgus
traucējumus, nodrošinātu elektronisko
sakaru
pakalpojumu
kvalitāti,
radiofrekvenču spektra racionālu un
efektīvu izmantošanu un īstenot
sabiedrības intereses.
Regulators savā darbībā ievēro Likuma
2.panta 4.punktā noteikto principu –
nodrošināt no elektronisko sakaru
tehnoloģijas neatkarīgu elektronisko
sakaru tīklu un elektronisko sakaru
pakalpojumu regulēšanu. Ņemot vērā
Likuma 49.panta pirmajā daļā noteikto

VAS “Elektroniskie sakari” atzinums ir
publicēts Regulatora mājaslapā kā
informācija, kas raksturo noteiktos
izsoles priekšmeta daļu lietošanas
tehniskos nosacījumus uz izsoles brīdi.

deleģējumu Nacionālam radiofrekvenču
plānam, tehniskajiem noteikumiem ir
jābūt
iekļautiem
Nacionālā
radiofrekvenču plānā. Regulators arī
norāda, ka izsoles nolikumu nevarēs
mainīt pēc izsoles veikšanas. Atzinumā
nav iekļauti priekšlikumi par izmaiņām
izsoles nolikumā.
Ņemts vērā

2.

11.2.
tam
nav
piešķirtas
radiofrekvenču
spektra
joslu
lietošanas tiesības radiofrekvenču
spektra joslas 3400 MHz – 4200
MHz diapazonā;

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA
11.2. izteikt šādā redakcijā:
“11.2. tam uz izsoles brīdi nav
piešķirtas radiofrekvenču spektra joslu
lietošanas tiesības radiofrekvenču
spektra joslas 3400 MHz - 4200 MHz
diapazonā”

3.

11.3. tā saistītajam komersantam
Koncernu likuma izpratnē nav
piešķirtas radiofrekvenču spektra
lietošanas
tiesības
radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz
diapazonā;

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA

11.4. tam ir vismaz 3 gadu pieredze
elektronisko sakaru nozarē balss
telefonijas pakalpojumu vai publiskā
interneta piekļuves pakalpojumu
sniegšanā galalietotājiem mobilajā

“Latvijas
telekomunikāciju Ņemts vērā
asociācija”
11.4.
apakšpunktā
ietvertais
ierobežojums “vismaz 3 gadu pieredze”
ir nepamatots un dzēšams.

4.

Ņemts vērā

11.3. izteikt šādā redakcijā: ”11.3. tā
saistītajam komersantam Koncernu
likuma izpratnē nav piešķirtas
radiofrekvenču spektra lietošanas
tiesības radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz diapazonā
kopsummā 100 MHz vai vairāk”
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11.2. tam uz 2017.gada 27.novembri
nav piešķirtas radiofrekvenču spektra
joslu
lietošanas
tiesības
radiofrekvenču spektra joslas 3400
MHz – 4200 MHz diapazonā;

11.3. tā saistītajam komersantam
Koncernu
likuma
izpratnē
uz
2017.gada 27.novembri nav piešķirtas
radiofrekvenču spektra lietošanas
tiesības radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz diapazonā
kopsummā 100 MHz vai vairāk;

Punkts svītrots

vai fiksētajā elektronisko sakaru
tīklā;
5.

6.

7.

11.5. tas vismaz 1000 galalietotājiem
sniedz
šā
nolikuma
11.4.apakšpunktā
noteiktos
pakalpojumus;

“Latvijas
telekomunikāciju Ņemts vērā
asociācija”
Nolikuma 11.5. punktā iekļauta prasība
nodrošināt
balss
telefonijas
pakalpojumus vai interneta piekļuves
pakalpojumus fiksētajā vai mobilajā
tīklā vismaz 1000 galalietotājiem arī
uzskatāma par nepamatoti augstu
barjeru dalībai izsolē. LTA aicina šo
prasību izslēgt vai samazināt līdz 100
galalietotājiem, un paplašināt ar
papildu kvalificējošo pazīmi, kas
neatkarīgi no galalietotāju skaita ļautu
izsolē piedalīties operatoriem, kas
nodrošina datu pārraides infrastruktūras
pakalpojumu
sniegšanu.
Šādu
papildinājumu ieviešana novērstu
diskriminējošu attieksmi attiecība pret
vairākiem
Latvijā
strādājošiem
elektronisko sakaru operatoriem.
11.5. tas vismaz 1000 galalietotājiem SIA “OPTRON”
Ņemts vērā
sniedz
šā
nolikuma Dzēst 11.5. apakšpunktu
11.4.apakšpunktā
noteiktos
pakalpojumus;
53.Izsoles
dalībnieks
iesniedz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA
Daļēji ņemts vērā, jo nav lietderīgi
piedāvājumu tikai izsoles kārtā, 53. punktu izteikt šādā redakcijā: “53. izsoles dalībniekam ierobežot iespēju
izmantojot izsoles programmu. Izsoles
dalībnieks
iesniedz katrā kārtā izteikt piedāvājumu par
Izsoles kārtā izsoles dalībnieks piedāvājumu tikai izsoles kārtā, jebkuru izsoles priekšmeta daļu.
iesniedz vismaz vienu piedāvājumu izmantojot
izsoles
programmu,
par vismaz vienu izsoles priekšmeta iesniedzot vienu piedāvājumu par vienu
daļu. Izsoles dalībnieks, kurš ir vai abām izsoles priekšmeta daļām.
iesniedzis piedāvājumu par konkrēto Izsoles dalībnieks, kurš ir iesniedzis
izsoles priekšmeta daļu, nākamajā piedāvājumu par konkrēto izsoles
izsoles
kārtā
var
iesniegt priekšmeta daļu, nākamajā izsoles kārtā
var iesniegt piedāvājumu par jebkuru
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Punkts svītrots

Punkts svītrots

54. Izsoles dalībnieks iesniedz
piedāvājumu par katru izsoles
priekšmeta daļu atsevišķi tikai izsoles
kārtā, izmantojot izsoles programmu
vai 56.punktā noteiktajā gadījumā rakstveidā. Izsoles kārtā izsoles
dalībnieks iesniedz vismaz vienu
piedāvājumu par vismaz vienu izsoles
priekšmeta daļu. Izsoles dalībnieks,
kurš ir iesniedzis piedāvājumu vismaz
par vienu izsoles priekšmeta daļu,

8.

9.

piedāvājumu par jebkuru izsoles vienu izsoles priekšmeta daļu. Izsoles
priekšmeta daļu.
dalībnieks, kurš iesniedz piedāvājumu
par vienu izsoles daļu, nākamajā kārtā
var iesniegt piedāvājumu par ne vairāk
kā vienu izsoles priekšmeta daļu.”
74.3.ja solītā cena pārsniedz EUR “Latvijas Mobilais Telefons” SIA
Ņemts vērā
500 000 (pieci simti tūkstoši eiro), Precizēt 74.3.apakšpunktu, nosakot, ka
samaksā valsts budžeta kontā dalītā maksājuma gadījumā otrā
Nr.LV58TREL8120203000000
maksājuma termiņš nav ātrāks par
pirmo iemaksu EUR 250 000 (divi 2019.gada otro ceturksni
simti piecdesmit tūkstoši eiro) un
astoņu mēnešu laikā no izsoles
uzvarētāja apstiprināšanas dienas
samaksā atlikušo summu un nosūta
elektroniski paziņojumu par naudas
iemaksu
uz
e-pastu
(izsole@sprk.gov.lv)
77. Izsoles
uzvarētājs
izsoles “Latvijas Mobilais Telefons” SIA
Daļēji ņemts vērā
rezultātā
piešķirto 77.punktā dot atsauci uz Ministru
radiofrekvenču
spektra kabineta noteikumu 6.punktu, nevis uz
lietošanas tiesību izmantošanu 6.3.apakšpunktu.
saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada
6.oktobra
noteikumos
Nr.1151
„Noteikumi par radiofrekvenču
spektra
joslu
sadalījumu
radiosakaru
veidiem
un
iedalījumu
radiosakaru
sistēmām,
kā
arī
par
radiofrekvenču spektra joslu
izmantošanas
vispārīgajiem
nosacījumiem
(Nacionālais
radiofrekvenču
plāns)”
noteiktajiem
radiosakaru
veidiem
un
radiosakaru
sistēmām nodrošina tā, lai,
izmantojot savu izveidoto
elektronisko sakaru tīklu:
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nākamajā izsoles kārtā var iesniegt
piedāvājumu par vienu vai abām
izsoles priekšmeta daļām.
75.3. ja solītā cena kopsummā
pārsniedz 500 000 (pieci simti tūkstoši)
euro, samaksā valsts budžeta kontā
Nr.LV58TREL8120203000000 pirmo
iemaksu 250 000 (divi simti piecdesmit
tūkstoši) euro un līdz 2019.gada
1.aprīlim samaksā atlikušo summu un
nosūta elektroniski paziņojumu par
naudas
iemaksu
uz
e-pastu
(izsole@sprk.gov.lv)
78. Izsoles
uzvarētājs
izsoles
rezultātā piešķirto radiofrekvenču
spektra
lietošanas
tiesību
izmantošanu
saskaņā
ar
Radiofrekvenču
plānā
noteiktajiem radiosakaru veidiem
un
radiosakaru
sistēmām
nodrošina tā, lai, izmantojot savu
izveidoto elektronisko sakaru
tīklu:
78.1. līdz
2019.gada
31.decembrim
būtu
saņēmis
vienu
Ministru
kabineta
2006.gada
6.jūnija
noteikumu
Nr.453
“Noteikumi
par
radiofrekvences
piešķīruma lietošanas
atļaujām” 6.3. vai 6.4.
apakšpunktā noteikto

77.1. līdz
2019.gada
31.decembrim būtu
saņēmis
vienu
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumu Nr.453
“Noteikumi
par
radiofrekvences
piešķīruma
lietošanas atļaujām”
6.3.apakšpunktā un
9.punktā
noteikto
lietošanas
atļauju
(turpmāk
–
Lietošanas atļauja)
vismaz
vienā
republikas pilsētā;
77.2. līdz
2020.gada
31.decembrim būtu
saņēmis
vismaz
vienu
Lietošanas
atļauju vismaz divās
republikas pilsētās;
77.3. līdz
2021.gada
31.decembrim būtu
saņēmis
vismaz
vienu
Lietošanas
atļauju
vismaz
piecās
republikas
pilsētās;
77.4. līdz
2022.gada
31.decembrim būtu
saņēmis
vismaz
vienu
Lietošanas
atļauju
vismaz
septiņās republikas
pilsētās;

lietošanas
atļauju
(turpmāk – Lietošanas
atļauja) vismaz vienā
republikas pilsētā;
78.2. līdz
2020.gada
31.decembrim
būtu
saņēmis vismaz vienu
Lietošanas
atļauju
vismaz
divās
republikas pilsētās;
78.3. līdz
2021.gada
31.decembrim
būtu
saņēmis vismaz vienu
Lietošanas
atļauju
vismaz
piecās
republikas pilsētās;
78.4. līdz
2022.gada
31.decembrim
būtu
saņēmis vismaz vienu
Lietošanas
atļauju
vismaz
septiņās
republikas pilsētās;
78.5
līdz
2023.gada
31.decembrim būtu
saņēmis
vismaz
vienu
Lietošanas
atļauju
katrā
republikas pilsētā;
78.6. laika posmā no
2024.gada 1.februāra
līdz
2028.gada
1.februārim
katru
gadu uz 1.februāri ir
jābūt spēkā valsts
akciju
sabiedrībā
“Elektroniskie
sakari”
saņemtai
vismaz
vienai
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77.5

II.
10.

4.

11.

4.

līdz 2023.gada
31.decembrim
būtu
saņēmis
vismaz
vienu
Lietošanas atļauju
katrā
republikas
pilsētā.

Lietošanas atļaujai
katrā
republikas
pilsētā.

Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta
Izsoles
priekšmets
ir SIA “Tele2” 3,5 GHz radiofrekvenču
radiofrekvenču spektra joslas spektra joslu ir paredzēts izmantot 5G
3400 MHz – 3450 MHz un 3650 izvēršanai blīvi apdzīvotās teritorijās
MHz – 3700 MHz lietošanas datu pārraides ātruma līdz 2 Gbps
tiesības komercdarbībai Latvijas nodrošināšanai, kas iespējams ar
Republikas teritorijā uz 10 nosacījumu, ja joslas platums ir ne
gadiem no 2019.gada 1.janvāra, mazāks par 100 MHz.
kas sadalītas šādās daļās
(turpmāk – izsoles priekšmeta
daļa):
4.1. 3400 MHz – 3450 MHz;
4.2. 3650 MHz – 3700 MHz.
Izsoles
priekšmets
ir
radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 3450 MHz un 3650
MHz – 3700 MHz lietošanas
tiesības komercdarbībai Latvijas
Republikas teritorijā uz 10
gadiem no 2019.gada 1.janvāra,
kas sadalītas šādās daļās
(turpmāk – izsoles priekšmeta
daļa):
4.1. 3400 MHz – 3450 MHz;
4.2. 3650 MHz – 3700 MHz

“Latvijas
telekomunikāciju
asociācija”
Noteikt, ka radiofrekvenču spektra
joslā 3400 MHz - 4200 MHz vienam
komersantam pieejama ne mazāk kā
100 MHz plata josla.
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Netiek ņemts vērā, jo
4. Izsoles priekšmets ir radiofrekvenču
izsoles nolikums ir izstrādāts, ņemot vērā
spektra joslas 3400 MHz – 3450
Radiofrekvenču
plānā
noteiktos
MHz un 3650 MHz – 3700 MHz
ierobežojumus radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesības komercdarbībai
lietošanas tiesību piešķiršanai.
Latvijas Republikas teritorijā uz 10
gadiem no 2019.gada 1.janvāra,
kas sadalītas šādās daļās (turpmāk
– izsoles priekšmeta daļa):
4.1. 3400 MHz – 3450 MHz;
4.2. 3650 MHz – 3700 MHz

Netiek ņemts vērā, jo izsoles priekšmeta 4. Izsoles priekšmets ir radiofrekvenču
daļas sevī ietver tikai daļu no
spektra joslas 3400 MHz – 3450
radiofrekvenču
spektra
lietošanas
MHz un 3650 MHz – 3700 MHz
tiesībām 3,5 GHz radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesības komercdarbībai
joslā. Izsoles nolikums nekādi nevar
Latvijas Republikas teritorijā uz 10
ietekmēt jau piešķirtās lietošanas
gadiem no 2019.gada 1.janvāra,
tiesības.
kas sadalītas šādās daļās (turpmāk
– izsoles priekšmeta daļa):
4.1. 3400 MHz – 3450 MHz;
4.2. 3650 MHz – 3700 MHz

“Latvijas
telekomunikāciju Nolikuma
projektā
asociācija”
apakšpunktu.
Dzēst 1.12. un 1.13. apakšpunktu

12.

13.

11. Izsoles dalībnieks ir komersants,
kurš atbilst šādiem kritērijiem:
11.1.
Latvijas Republikā vai
ārvalstīs reģistrēts komersants;
11.2.
tam
nav
piešķirtas
radiofrekvenču spektra joslu
lietošanas
tiesības
radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz
diapazonā;
11.3. tā saistītajam komersantam
Koncernu likuma izpratnē nav
piešķirtas radiofrekvenču spektra
lietošanas
tiesības
radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz
diapazonā;
11.4. tam ir vismaz 3 gadu pieredze
elektronisko sakaru nozarē balss
telefonijas pakalpojumu vai publiskā
interneta piekļuves pakalpojumu
sniegšanā galalietotājiem mobilajā
vai fiksētajā elektronisko sakaru
tīklā;

“Latvijas
telekomunikāciju
asociācija”
Nav nepieciešams nekādi ierobežot
komersantu dalību izsolē.
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nav

šādu

Netiek ņemts vērā, jo ir spēkā 11. Izsoles dalībnieks ir komersants,
Radiofrekvenču
plānā
noteiktais
kurš atbilst šādiem kritērijiem:
ierobežojums.
Svītrots 11.4. un11.5.apakšpunkts.
11.1.
Latvijas Republikā vai
ārvalstīs
reģistrēts
komersants;
11.2.
tam
uz
2017.gada
27.novembri nav piešķirtas
radiofrekvenču spektra joslu
lietošanas
tiesības
radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz
diapazonā;
11.3. tā saistītajam komersantam
Koncernu likuma izpratnē uz
2017.gada 27.novembri nav
piešķirtas
radiofrekvenču
spektra lietošanas tiesības
radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz
diapazonā kopsummā 100
MHz vai vairāk;
11.4. tam nav nodokļu parāda
saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta
informāciju
(ārvalstīs
reģistrētam
komersantam – izziņa, ka
attiecīgajā
ārvalstī
nav
nodokļu parāda);
11.5. tas neatrodas likvidācijas
stadijā,
nav pasludināts
maksātnespējas process vai
ierosināta
tiesiskās
aizsardzības procesa lieta;

11.6. tas ir iesniedzis šā nolikuma
16.punktā un 18.punktā
noteiktos dokumentus un ir
samaksājis šā nolikuma
24.punktā
noteikto
nodrošinājuma naudu.
14.

11.2.
tam
nav
piešķirtas
radiofrekvenču spektra joslu
lietošanas
tiesības
radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz
diapazonā;

SIA “Tele2” iebilst, ka izsoles Netiek ņemts
nolikumā
tiek
ņemts
vērā Radiofrekvenču
Radiofrekvenču
plānā
noteiktais ierobežojums.
ierobežojums izsoles dalībniekiem
dalībai izsolē, tādējādi liedzot SIA
“Tele2” dalību izsolē.

15.

11.4. tam ir vismaz 3 gadu pieredze
elektronisko sakaru nozarē balss
telefonijas pakalpojumu vai publiskā
interneta piekļuves pakalpojumu
sniegšanā galalietotājiem mobilajā
vai fiksētajā elektronisko sakaru
tīklā;
12. Izsoles komisija saistītos
komersantus nepielaiž izsolē kā
atsevišķu izsoles dalībnieku. Par
saistītiem komersantiem uzskata
tādus komersantus, kuriem vai
kuros ir savstarpēja tieša vai
netieša
izšķiroša
ietekme
Koncernu likuma izpratnē.

SIA “OPTRON”
11.4.
apakšpunktu
precizēt
“izmantojot optiskos kabeļus”

16.

17.

42.Izsole radiofrekvenču spektra
joslas 3400 MHz – 3450 MHz un
3650 MHz – 3700 MHz lietošanas
tiesību piešķiršanai sākas 2017.gada
17.novembrī
plkst.10.00
(pēc

vērā, jo
plānā

ir spēkā
noteiktais

11.2.
tam
uz
2017.gada
27.novembri nav piešķirtas
radiofrekvenču spektra joslu
lietošanas
tiesības
radiofrekvenču spektra joslas
3400 MHz – 4200 MHz
diapazonā;

Netiek ņemts vērā, jo Radiofrekvenču Punkts svītrots
ar plāns paredz izsoles priekšmetu lietot
mobilajiem radiosakariem.

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA
12. punktu izteikt šādā redakcijā: “12.
Izsoles komisija saistītos komersantus
nepielaiž izsolē kā atsevišķus izsoles
dalībnieku.
Par
saistītiem
komersantiem šajā nolikumā uzskata
tādus komersantus, kuriem vai kuros ir
savstarpēja tieša izšķiroša ietekme
Koncernu likuma izpratnē.

Netiek ņemts vērā,
12. Par saistītiem komersantiem
Regulators līdzšinējā praksē, veicot
uzskata tādus komersantus,
izsoli, ir piemērojis Koncernu likumu.
kuriem vai kuros ir savstarpēja
Šis likums ir spēkā esošs, nav konstatēts,
tieša vai netieša izšķiroša
ka tā piemērošana izsoles rīkošanai būtu
ietekme Koncernu
likuma
nepiemērota.
izpratnē.
Regulatora
ieskatā,
lai
novērstu
13.
Izsoles komisija saistītos
radiofrekvenču spektra uzkrāšanos viena
komersantus nepielaiž izsolē kā
koncerna ietvaros, ir nepieciešams
atsevišķu izsoles dalībnieku.
noteikt
ierobežojumus
saistīto
komersantu dalībai izsolē.
SIA “Tele2” aicina atlikt izsoli līdz Netiek ņemts vērā, jo lēmums par
43. Izsole radiofrekvenču spektra
grozījumu veikšanai Radiofrekvenču radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz
joslas 3400 MHz – 3450 MHz
plānā.
– 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz
un 3650 MHz – 3700 MHz
lietošanas tiesībām ir jāpieņem līdz
lietošanas tiesību piešķiršanai
2017.gada 12.decembrim
sākas 2017.gada 27.novembrī
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18.

Latvijas Republikas laika) Rīgā,
Ūnijas ielā 45, Regulatora telpās,
piedaloties izsoles komisijai, izsoles
vadītājam,
izsoles
sekretāram,
izsoles dalībniekam un Regulatora
personālam, kas nodrošina izsoles
procesu

plkst.10.00 (pēc Latvijas
Republikas laika) Rīgā, Ūnijas
ielā 45, Regulatora telpās,
piedaloties izsoles komisijai,
izsoles vadītājam, izsoles
sekretāram,
izsoles
dalībniekam un Regulatora
personālam, kas nodrošina
izsoles procesu.

59.Izsoles komisija izslēdz no
turpmākas dalības izsolē izsoles
dalībnieku, kurš:
59.1. izsoles
kārtā
izsaka
piedāvājumu, kas ir
mazāks
par
izsoles
kārtējās
kārtas
sākumcenas un izsoles
soļa kopsummu, vai
izsoles
kārtā
izsaka
izsoles cenas soli, kas nav
noapaļots
pilnos
tūkstošos, izņemot šā
nolikuma
67.punktā
noteikto gadījumu;
59.2. izsoles
kārtā
izsaka
piedāvājumu, neievērojot
šā nolikuma 53. un
55.punktā
noteikto
kārtību;
59.3. izsoles kārtā neizsaka
piedāvājumu
vai
nepiedalās kārtējā izsoles
kārtā;
59.4. atsauc savu piedāvājumu,
ko ar parakstu apliecina
izsoles protokolā;

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA
Netiek ņemts vērā, jo piedāvājums jau 60.Izsoles komisija izslēdz no
Precizēt 59.punktu, precizējot, kādā tiek izteikts par katru izsoles priekšmeta turpmākas dalības izsolē izsoles
gadījumā dalībnieks no izsoles tiek daļu
dalībnieku, kurš:
izslēgts katrai izsoles priekšmeta daļai
60.1. izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas
ir mazāks par izsoles kārtējās kārtas
sākumcenas
un
izsoles
soļa
kopsummu, vai izsoles kārtā izsaka
izsoles cenas soli, kas nav noapaļots
pilnos tūkstošos, izņemot šā
nolikuma
68.punktā
noteikto
gadījumu;
60.2. izsoles
kārtā
izsaka
piedāvājumu,
neievērojot
šā
nolikuma 54. un 56.punktā noteikto
kārtību;
60.3. izsoles
kārtā
neizsaka
piedāvājumu vai nepiedalās kārtējā
izsoles kārtā;
60.4. atsauc savu piedāvājumu, ko ar
parakstu apliecina izsoles protokolā;
60.5. atsakās parakstīties izsoles
protokolā
par
savu
izteikto
visaugstāko piedāvājumu.
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59.5. atsakās
parakstīties
izsoles protokolā par savu
izteikto
visaugstāko
piedāvājumu.

Priekšsēdētājs

R.Irklis
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