Pielikums Nr.6
Nolikumam
nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīgā
(kadastra numurs 0100 028 0055)
nomas un apbūves tiesību mutiskai izsolei

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta sastādītāju, atbilstoši
Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

IZZIŅA PAR LĪDZEKĻU REZERVĒŠANU / PIEEJAMĪBU
Ņemot vērā to, ka Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr. (turpmāk– pretendents)
iesniedz savu pieteikumu dalībai AS "Rīgas Centrāltirgus", reģistrācijas numurs 50003249741
(turpmāk tekstā – Iznomātājs) izsludinātajā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīgā
(kadastra numurs 0100 028 0055) nomas tiesību mutiskā izsolē (turpmāk – Izsole), kur nomas
objekts sastāv no zemes gabala 20 028 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 028 0055) un uz
tā esošām būvēm – vēsturiskiem tirdzniecības paviljoniem ar kadastra apzīmējumiem 0100
028 0055 001 un 0100 028 0055 002 (turpmāk kopā – Nekustamais īpašums) un kur Izsoles
nolikums paredz pretendentam viņa brīvo līdzekļu rezervēšanu vai kredītresursu pieejamību
vismaz EUR _______ (_____________ miljoni euro) apmērā tādā kredītiestādē vai finanšu
iestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas
Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī,
Mēs Kredītiestādes vai finanšu iestādes nosaukums, reģistrācijas nr. (turpmāk –
Banka) apliecinām, ka:
1. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Bankai, pretendents plāno 42
(četrdesmit divu) mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās veikt Nekustamajā īpašumā
atjaunošanas un būvniecības darbus atbilstoši Izsoles nolikuma prasībām. Ar šo mēs
apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir finanšu līdzekļi EUR ____________ apmērā
(_______________ miljoni euro) apmērā un šie līdzekļi ir rezervēti, lai finansētu atjaunošans
un būvniecības darbus Nekustamajā īpašumā atbilstoši Izsoles nolikumam.. Šī rezervācija ir
spēkā no izziņas sagatavošanas dienas līdz Nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanai,
bet ne ilgāk kā līdz ___.____.2020.
(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē iekārtošanas darbus no pašu līdzekļiem)
2. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Bankai, pretendents plāno 42
(četrdesmit divu) mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās veikt Nekustamajā īpašumā
atjaunošanas darbus un būvdarbus atbilstoši Izsoles nolikuma prasībām. Pašu līdzekļu daļa ir
_______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) un aizņēmuma daļa ir _______ (summa
cipariem) EUR (summa vārdiem). Ar šo mēs apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir iepriekš
minētie pašu līdzekļi, lai finansētu Nekustamajā īpašumā atjaunošanas darbus un būvdarbus
atbilstoši Izsoles nolikuma prasībām., un šie līdzekļi ir rezervēti no izziņas sagatavošanas
dienas līdz Nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz

___.___.2020., kā arī Banka ir izskatījusi pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta)
saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa
cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma
(kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma (kredīta) izsniegšanas
priekšnosacījumu izpildes, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu Izsolē.
(aizpilda gadījumā, ja pretendents pilnībā vai daļēji finansē būvniecību no
aizņēmuma)

(amata nosaukums)
(datums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

