Paziņojums par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta Rīgā, Tomsona ielā 37,
iznomāšanu apakšnomā, identifikācijas Nr.RPMK 2012/02, izsludināts 10.04.2012.
1.Apakšnomas objekts
nedzīvojama telpa ārsta homeopāta praksei
Rīgā, Tomsona ielā 37, ēkas Nr.1 pirmajā stāvā, telpa Nr.53

2.Lietošanas mērķis
3.Papildus iesniedzamā
informācija
4.Nosacītā nomas maksa
5.Komunālie maksājumi
6.Maksimālais termiņš
7.Apakšnoma
8.Izsoles veids
9.Pieteikšanās termiņš
10.Apakšnomas
pieteikuma iesniegšanas
vieta, reģistrēšanas kārtība
un iesniedzamie
dokumenti

11.Pieteikumu atvēršana

12. objekta apskates vieta
un laiks
13.Kontaktpersona

Kopējā platība 14.7 m²,
no tiem ārsta kabinets - 8,7 m, daļa no priekšnama 6 m² platībā
Zemesgrāmatas nodalījums Nr.9615,
īpašuma kadastra Nr.0100 024 0222 002
ārsta homeopāta praksei. Papildus tiesības sniegt pakalpojumus, kas
saistīti ar ārsta praksi.
atbilstoši lietošanas mērķim plānotais izmantojamās telpas vizuālais
noformējums, kas izstrādāts mākslinieciskā līmenī un iekļaujas Rīgas
1.medicīnas koledžas nama vizuālajā koptēlā, un atbilst Rīgas
1.medicīnas koledžas darbības mērķim
ne zemāka kā Ls 1.80 (viens lats, astoņdesmit pieci santīmu) par vienu
telpas grīdu kvadrātmetru mēnesī
saņemtie komunālie pakalpojumi apmaksājami katru mēnesi atbilstoši
noteiktajiem tarifiem, mērījumu rādītājiem un saskaņā ar rēķinu
līguma maksimālais termiņš 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas
apakšnomniekam nav tiesības telpu nodot tālākā apakšnomā
rakstiska izsole (pirmreizēja)
līdz 17.04.2012. pulksten 11.00
nomas tiesību pretendenta pieteikums saskaņā ar apstiprinātu veidni un
ar telpas lietošanas mērķu aprakstu iesniedzams slēgtā aploksnē. Uz
aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei,
jānorāda nomas objekts, adrese, īpašuma kadastra numurs un nomas
tiesību pretendenta nosaukums, adrese.
Pieteikums iesniedzams Rīgas 1.medicīnas koledžā, Rīgā, Tomsona ielā
37, 2.stāvā 23.kabinetā, sekretārei līdz 17.04.2012. pulksten 11.00.
Pieteikumi tiks reģistrēti saņemšanas secībā, norādot datumu, laiku,
pretendentu. Pieteikumi, kas jebkādu iemeslu dēļ iesniegti vēlāk, netiks
izskatīti un neatvērti tiks atdoti atpakaļ pretendentam
Pieteikuma un līguma projekta veidne atrodas pie Rīgas 1.medicīnas
koledžas iepirkumu komisijas sekretāres, Rīgā, Tomsona ielā 37,
2.stāvā 32. Kabinetā.
Pieteikumu atvēršana notiks Rīgas 1.medicīnas koledža, Rīgā, Tomsona
ielā 37, 2.stāvā, 23.kabinetā 17.04.2012. pulksten 11.00.
Ja pieteikumā nebūs iekļauta paziņojuma 11.punktā minētā informācija,
nebūs iesniegti norādītie dokumenti vai nomas pieteikumā piedāvātais
nomas maksas apmērs būs mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto
nomas maksas apmēru, noma komisija pieņems lēmumu par nomas
tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un nomas
pieteikumu neizskatīs
16.04.2012. pulksten 14.00. pie Rīgas 1.medicīnas koledžas centrālās
ieejas
Inta Miķele, 29422939, e-pasts: imikele@inbox.lv

