TURTO NUOMOS KONKURSAS

Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Laižuvos g. 7, Akmenė, kodas 190447774, skelbia
viešą nuomos konkursą išnuomoti Akmenės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio,
Akmenės rajono Akmenės gimnazijos patikėjimo teise valdomo pastato, 45,34 kv. metrų ploto
patalpas, esančias Laižuvos g.10A, Akmenėje (pastato unikalus numeris 3297-6003-2013, patalpų
indeksas 2-13, dalį 2-14) sporto sveikatinimo veiklai vykdyti.
Pradinis turto nuompinigių dydis – 0,56 Eur. už 1 kv. metrą per mėnesį.
Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui, su teise pratęsti sutartį. Patalpos nešildomos,
jų šildymu rūpinasi nuomininkas.
Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis pateikiami Akmenės rajono Akmenės gimnazijai
iki 2020 m. rugsėjo 11 d. , penktadienio, 9.00 val. adresu: Laižuvos g. 7, Akmenė, 116 kab. (raštinė),
darbo laiku. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto
pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų
įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.
Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė,
asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba
asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo
faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio
asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas
asmuo.
3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis.
4. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią nuomotojas turi pervesti
grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.
5. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 76,17 Eur
(Septyniasdešimt šešis eurus 17 ct) į Akmenės rajono Akmenės gimnazijos sąskaitą
LT824010043300090129, AB Luminor banke, banko kodas 40100.
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2020 m. rugsėjo 11 d. 9.30 val.
Papildoma informacija teikiama, mob. tel. 8 680 20243; tel. (8 425) 59 431; el. p.
rastine@akmenesgimnazija.lt.

