TVIRTINU:
Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus Edmundas Jonyla
2019-09NEGYVENAMŲJŲ - ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ MAIRONIO G. 7,
RASEINIAI, RASEINIŲ R. SAV., VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

1. Turto valdytojo pavadinimas,
adresas, juridinio asmens kodas

Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens
kodas 288740810, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai

2. Informacija apie nuomojamą
turtą:

Iš viso bendras nuomojamų patalpų plotas - 200,41 kv. m.
Patalpos (administracinės paskirties pastate patalpos), esančios
Maironio g. 7, Raseiniai, Raseinių r. sav., unikalus pastato Nr.
7297-5004-5011, inventorinis Nr. T002M, pastatas pažymėtas
plane – 1B3p, patalpų indeksai: P-11 (23,48 kv. m.), P-12 (2,35
kv. m.), P-13 (1,89 kv. m.), P-14 (1,42 kv. m.), P-15 (29,96 kv.
m.), P-16 (7,81 kv. m.), P-17 (7,81 kv. m.), P-18 (7,81 kv. m.), P19 (8,02 kv. m.), P-33 (14,41 kv. m.), 1-14 (10,93 kv. m), 1-15
(1,64 kv. m), 1-16 (2,59 kv. m), 1-17 (15,66 kv. m), I-18 (15,89
kv. m), I-19 (21,82 kv. m) ir dalis bendro naudojamo patalpų 11, 1-2, 1-6, 1-20 – (26,92 kv. m).

3. Turto naudojimo paskirtis,
ypatumai,
specialios charakteristikos

Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – administracinė.
Nuomojamos pusrūsio ir pirmo aukšto patalpos 3 aukštų pastate,
pastato (jo dalies) energetinio naudingumo klasė - E.

4. Pradinis nuompinigių dydis su
PVM ir be jo

Vieno kv. m. pradinis nuompinigių dydis – 6,66 Eur. Laimėtoju
pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso
dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, todėl paslauga PVM
mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, elektros
energiją ir komunalines paslaugas į nuomos mokestį nėra
įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų
teikėjais.

Nuomininkas moka nuompinigius prieš prasidedant mėnesiui,
5. Nuompinigių mokėjimo tvarka bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos
pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius

Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs
nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti
nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos
nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas ir jo
pratęsimo sąlygos

Nuomos terminas – 5 metams. Pasibaigus nuomos sutarties
terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje
prisiimtas pareigas ir prieš du mėnesius iki sutarties galiojimo
pabaigos raštu pranešusiam nuomotojui, nuomos sutartis gali būti
atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta
tvarka.
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Konkurso dalyviai Raseinių rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, esančiam V. Kudirkos g.
5, Raseiniuose, 115 kab., ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 15 d.
10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta:
konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Patalpų
nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. Pasiūlymas (nuomos konkurso sąlygų priedas), kuriame
nurodyta konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas,
pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo
(fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma,
pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio
įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams
asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio
pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis,
paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos
nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas
pradinis įnašas, rekvizitai.
2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo
8. Konkurso dalyvių registravimo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro
išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų
vieta, laikas ir dokumentų
nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens
konkursui pateikimo tvarka
antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti.
3. Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą
pagrindžiančių dokumentų kopijos (konkurso laimėtojas iki
sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus).
4. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui
konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.
5. Kreditų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad
pradinis įnašas sumokėtas į Raseinių rajono savivaldybės
administracijos sąskaitą Nr. LT304010041400000163, Luminor
Bank AB bankas.
Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba
kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu
nenagrinėjami.
Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Raseinių rajono
savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Butrimas, V. Kudirkos
g. 5, Raseiniuose, 115 kab., tel. (8 428) 55 912, el.
p. valdas.butrimas@raseiniai.lt
9. Konkurso dalyvio pradinio
įnašo dydis, jo sumokėjimo
terminas ir turto valdytojo banko
sąskaitos, į kurią turi būti
sumokėtas pradinis įnašas.
rekvizitai

Konkurso dalyvių pradinis įnašas yra lygus patalpų paskelbtam 1
mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui. Pradinis įnašas turi būti
pervestas į Raseinių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą
Nr. LT304010041400000163, Luminor Bank AB bankas.
Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams
per 7 kalendorines darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo.
Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas, įskaitomas kaip
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sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius
nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.

10. Turto apžiūros sąlygos

Turtą galima apžiūrėti susisiekus su Raseinių rajono savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus
vyriausiuoju specialistu Valdu Butrimu, tel. (8 428) 55 912, el.
p. valdas.butrimas@raseiniai.lt

Komisijos posėdis įvyks 2019 m. spalio 15 d. 10.30 val. Raseinių
rajono savivaldybės administracijos pastate, V. Kudirkos g. 5,
11. Komisijos posėdžio vieta, data Raseiniuose, 110 kabinete. Komisijos posėdį turi teisę stebėti
ir tikslus laikas
konkurso dalyvių registracijos pažymoje įregistruoti konkurso
dalyviai ar jų įgalioti asmenys, pateikę asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.

12. Kitos konkurso sąlygos

Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs
dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti patalpų
nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos
sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas kitas didžiausius
nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos konkursų organizavimo
tvarką reglamentuoja Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,
patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo
19 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir
valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, 7 priedas „Raseinių rajono savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto nuomos taisyklės“.
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Negyvenamų - administracinių patalpų, esančių
Maironio g. 7, Raseiniai, Raseinių r. sav.,
viešojo nuomos konkurso sąlygų
priedas
Raseinių rajono savivaldybės
Nuolatinės turto nuomos konkursų komisijai

PASIŪLYMAS
DĖL NEGYVENAMŲ PATALPŲ, ESANČIŲ MAIRONIO G. 7, RASEINIAI, RASEINIŲ R. SAV.

_______________
(data)

_______________
(vieta)

Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas,
pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie
reikalavimai taikomi fiziniams asmenims)
Asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir
buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi
juridiniams asmenims)
Kontaktinio asmens telefono numeris,
elektroninio pašto adresas
Siūlomas konkretus nuompinigių dydis Eur be
PVM/1 kv. m per mėn.
Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis
naudos nuomojamą turtą
Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens
sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti
grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai
Patvirtiname, kad su Raseinių rajono savivaldybės administracijos vykdomo Negyvenamų administracinių patalpų, esančių Maironio g. 7, Raseiniai, Raseinių r. sav., viešojo nuomos konkurso
sąlygomis, paskelbtomis viešai, susipažinome.
Nuomojamą turtą patalpas naudosime tik konkurso sąlygose nurodytai veiklai vykdyti.
PRIDEDAMA:_____________________________________________________
(nurodomi pridedami dokumentai pagal konkurso sąlygų 8 p.).

(Pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

