PATVIRTINTA
Komisijos patalpų nuomos konkursui
organizuoti posėdyje
2017 m. kovo 22 d., protokolo Nr. E41-3
NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS
1. Išnuomojamas Savivaldybės turtas:
Biržų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, į Biržų rajono
savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos balansą įrašyto:
1.1. ambulatorijos pastato Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 15A
(unikalus Nr. 3698-9005-7017, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje pažymėtas
indeksu 1D2p, byloje patalpos pažymėtos Nr. 59-61,63-73), I aukšto patalpos, kurių bendras
plotas – 112,05 kv. m (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje patalpos pažymėtos
Nr.25–36, 38–41);
1.2. bendrabučio pastato Biržų r. sav., Vabalninko m., S. Nėries g. 14 (unikalus Nr.
3696-1005-4069, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje pažymėtas indeksu 2N3p),
I aukšto patalpas, kurių bendras plotas – 73,70 kv. m (nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų byloje patalpos pažymėtos numeriais: 2-1–2-8), ir rūsio patalpas, kurių bendras
plotas – 234,68 kv. m (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje patalpos pažymėtos
numeriais: 1–4).
Patalpas galima nuomotis dalimis. Jeigu pageidaujama išsinuomoti ne visas
nuomojamas patalpas, konkretų planuojamą išsinuomoti patalpų plotą būtina suderinti su
Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos seniūne.
2. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2017 m. balandžio 24 d.,
17.00 val.
3. Patalpos gali būti išnuomojamos gamybos, prekybos (išskyrus mažmeninę prekyba
alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais), paslaugų veiklai.
4. Pradinis mėnesinis vieno kvadratinio metro nuompinigių dydis – 0,20 Eur.
5. Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 5 metai.
6. Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos: Biržų rajono savivaldybės
administracijos Vabalninko seniūnijai (B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas), seniūnei Lilijai
Vaitiekūnienei.
7. Papildomą informaciją apie nuomojamą turtą galima gauti Biržų rajono
savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijoje, adresu: B. Sruogos g. 11A,
Vabalninkas, tel.: (8 450) 54 234, mob. 8 686 73 741, 8 614 24 899.
8. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2017 m.
balandžio 25 d. 11.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 302 kab. (Vytauto g.
38, Biržai).
9. Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (konkurso
dalyvio pasiūlyme nurodytas planuojamų išsinuomoti patalpų plotas kv. m x 0,20 Eur x 3),
turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos
sąskaitą Nr. LT264010041300020104.
10. Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia nuomotojas.
11. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, EEE valstybėse
įsisteigusios įmonės, organizacijos ir jų filialai (nesvarbu, ar filialai įregistruoti Lietuvos

2

Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje), norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau
vadinama – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia
komisijos narei Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos seniūnei
(B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas), užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta:
„Patalpų Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 15A ir S. Nėries g. 14, nuomos
konkursui“.
12. Voke turi būti pateikta:
12.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas,
pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens, juridinio asmens filialo,
EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų (nesvarbu, ar filialai įregistruoti
Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje) pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė),
telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
12.2. planuojama vykdyti veikla;
12.3. siūlomas konkretus 1 m² nuompinigių dydis bei numatomų išsinuomoti patalpų
adresas ir plotas kv. m.;
12.4 kredito įstaigos išduotas dokumentas, arba jo kopija, kuriame pažymėta, kad
konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos atitinkamą sąskaitą
sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
13. Komisijos narė Lilija Vaitiekūnienė:
13.1. registruoja konkurso dalyvius turto nuomos konkurso duomenų registracijos
knygoje – įrašo konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir
laiką (minutės tikslumu);
13.2. išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas
registracijos eilės numeris, voko gavimo data bei laikas (minutės tikslumu), komisijos
posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas;
13.3. užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį;
13.4. pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su šiomis taisyklėmis;
13.5. įmeta voką jį pateikusio konkurso dalyvio arba jo atstovo akivaizdoje į
užplombuotą dėžę (už dėžės plombavimą atsako komisijos pirmininkas).
14. Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti
atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio
registracijos ir asmens pažymėjimą.
15. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba jų
atstovams įsitikinti, kad dėžės plomba nepažeista, o ją atidaręs – kad vokai, kuriuose įdėtos
paraiškos dalyvauti konkurse, nepažeisti. Tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas
užklijavimo juostos. Komisijos pirmininkas, peržiūrėjęs dokumentus, skelbia konkurso
dalyvių siūlomus nuompinigių dydžius. Paskelbtas nuompinigių dydis ir jį pasiūlę konkurso
dalyviai įrašomi protokole. Pirmuoju įrašomas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią
nuompinigių sumą.
16. Turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių
sumą ir išsinuomojamų patalpų plotą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai,
laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kuris pageidauja išsinuomoti didesnį patalpų plotą, jeigu
siūloma kaina ir patalpų plotas sutampa, laimi Konkurso dalyvis, anksčiau įregistruotas
turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje.
Turto nuomos konkurso laimėtojais gali būti pripažinti keli Konkurso dalyviai,
pateikę pasiūlymus išsinuomoti skirtingas patalpas (pvz. vienas dalyvis – ambulatorijos
pastato patalpas, kitas dalyvis – bendrabučio patalpas).
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17. Turto nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į komisijos posėdį, apie konkurso
rezultatus informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos: jam
išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis.
Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, privalo
apie tai informuoti komisiją, laikydamasis šių taisyklių 24 punkte nurodyto termino.
Konkurso dalyviai, neatvykę į konkursą, apie jo rezultatus informuojami raštu (jiems
išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.
18. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik
vienas konkurso dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių
dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju.
19. Jeigu konkurso metu išnuomojamos ne visos laisvos patalpos, skelbiamas
pakartotinis konkursas likusioms laisvoms patalpoms nuomoti.
20. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba
visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir
(ar) buvo pateikti ne visi šiose taisyklėse nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas
neįvykusiu.
21. Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos
pirmininkas ir komisijos nariai. Komisijos nariai, nesutinkantys su konkurso rezultatais,
savo atskirąją nuomonę gali įrašyti protokole. Prie protokolo pridedama konkurso skelbimo
spaudoje iškarpa, nurodoma data ir leidinio pavadinimas. Kiekvienas konkurso dalyvis arba
jo atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu.
22. Pradinis turto nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.
23. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 7 kalendorines dienas
grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas
laimėtoju, per nustatytą šių taisyklių 24 punkte terminą nesudaro nuomos sutarties, pradinis
įnašas jam negrąžinamas.
24. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne
anksčiau kaip po 5 darbo dienų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo protokolo
pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį (sutarties formos pavyzdys nurodytas
Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,
patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-160,
4 priede).
25. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti
nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai
komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.
26. Turto valdytojas, pasirašęs nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas perduoti turto nuomos konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą turtą pagal
Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą (akto formos pavyzdys
nurodytas Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašo, patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.
T-160, 5 priede).
27. Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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