1(2)
Pielikums Nr. 1
Rīgas Stradiņa universitātes
Intelektuālā īpašuma izsoles
“Kosmētikas līdzeklis - krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai”
Izsoles komisijai
Dzirciema ielā 16, Rīgā, e-pasta adrese: inovacija@rsu.lv
fiziskas personas dati
(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese)
VAI
juridiskas personas rekvizīti
(nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)
Kontakttālrunis, e-pasts
PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ
/izsoles Nr.1/

Rīgā, DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
1.

Vēlos piedalīties intelektuālā īpašuma – “Kosmētikas līdzeklis - krēms ādas barjerfunkcijas
atjaunošanai” izmantošanas tiesību iegūšanas izsolē.

2.

Ievērojot, ka:
a)

licences līguma noslēgšanas gadījumā ir paredzēts sākotnējs, fiksēts maksājums kopsummā
5700,- EUR (pieci tūkstoši septiņi simti eiro) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa,

b)

Izsoles sākuma procentmaksājuma apmērs ir 7% (septiņi procenti), līdz ar ko piedāvātais
procentmaksājums nevar būs mazāks kā 7.5% (septiņi ar pusi procenti) no Licenciāta gūtā neto
apgrozījuma gadā no pārdotās produkcijas,

c)

Izsoles dalībnieka piedāvātā procentmaksājuma apmērs ir lielums, ar kuru Izsoles dalībnieks
Izsolē konkurē ar citiem Izsoles dalībniekiem, nosakot visaugstāko izsolīto objekta cenu.
Solīšanas solis izsakāms kā pusprocenti vai veseli procenti (piemēram, 7.5%, 8%, 8.5% utt. uz
augšu),

piedāvātā procentmaksājuma apmērs licenciāram ir:
_____________% (_____ procentu apmērs vārdiem____) no no Licenciāta gūtā neto apgrozījuma gadā
no pārdotās produkcijas.
3.

Iesniedzot šo Pieteikumu, ar parakstu vienlaikus apliecinu, ka:
3.1.

esmu iepazinies un piekrītu Izsoles nolikumam, licences un konfidencialitātes līguma projektā
ietvertajiem noteikumiem, tie man ir saprotami un pieņemami;

3.2.

uz Pieteikuma iesniegšanas dienu nav uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra;

3.3.

uz Pieteikuma iesniegšanas dienu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līgumu organizācijas
dalībvalsts noteiktas sankcijas;

3.4.

uz Pieteikuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ārvalstī reģistrētam Izsoles dalībniekam
jāiesniedz attiecīgās valsts nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju reģistrējošas iestādes izziņa,
kas apliecināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3.5.

piemīt juridiskie, finansiālie un citi resursi licences līguma izpildīšanai. Šķēršļi dalībai Izsolē
nepastāv.
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datums

Vārds, uzvārds, paraksts, amats

Pārstāvības gadījumā – dokuments, kas apstiprina pārstāvības tiesības:
___________________________________________________________________________.

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

