TIESIOGINIŲ AUKCIONŲ ATMINTINĖ

1. Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys paskelbtose aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku
pateikia atsakingam asmeniui ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ, MOKĖJIMO PAVEDIMŲ,
patvirtinančių apie sumokėtą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, KOPIJAS ir šiuos
dokumentus:
A. JURIDINIAI ASMENYS/JURIDINIO ASMENS STATUSO NETURINTYS SUBJEKTAI/JŲ FILIALAI AR ATSTOVYBĖS:

1. PRAŠYMĄ ĮREGISTRUOTI AUKCIONO DALYVIU, kuriame nurodyta:
1.1. AUKCIONO, į kurį prašoma registruoti, DUOMENYS;
1.2. AUKCIONO DALYVIO DUOMENYS (pavadinimas/buveinė, įmonės kodas, sąskaitos, į kurią
grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);
2. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO arba JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠRAŠO (ar kito veiklos
pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti,
KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
3. ĮSTATŲ arba NUOSTATŲ (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos
įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
4. KOMPETETINGO VALDYMO ORGANO SPRENDIMO dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo
turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi
priimti valdymo organas, KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
5. ATSTOVO ĮGALIOJIMŲ PATVIRTINIMO DOKUMENTŲ KOPIJAS, PATVIRTINTAS TEISĖS AKTŲ
NUSTATYTA TVARKA, jeigu aukciono dalyviui aukcione atstovauja jo įgaliotas asmuo;
6. SANDORIO DĖL KETINIMO ĮSIGYTI BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE ARBA JUNGTINĖS VEIKLOS
SUTARTIES KOPIJAS, PATVIRTINTAS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli
asmenys (asmenų grupė);
7. KITUS AUKCIONO SĄLYGOSE NURODYTUS DOKUMENTUS.
____________________________________
B. FIZINIAI ASMENYS:
1. PRAŠYMĄ ĮREGISTRUOTI AUKCIONO DALYVIU, kuriame nurodyta:
1.1. AUKCIONO, į kurį prašoma registruoti, DUOMENYS;
1.2. AUKCIONO DALYVIO DUOMENYS (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktiniai
duomenys: tel. Nr., el. pašto adresas, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų
registruoti dokumentų sąrašas);
2. ATSTOVO ĮGALIOJIMŲ PATVIRTINIMO DOKUMENTŲ KOPIJAS, PATVIRTINTAS TEISĖS AKTŲ
NUSTATYTA TVARKA, jeigu aukciono dalyviui aukcione atstovauja jo įgaliotas asmuo;
3. SANDORIO DĖL KETINIMO ĮSIGYTI BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE ARBA JUNGTINĖS VEIKLOS
SUTARTIES KOPIJAS, PATVIRTINTAS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli
asmenys (asmenų grupė);
4. KITUS AUKCIONO SĄLYGOSE NURODYTUS DOKUMENTUS.
____________________________________
2. Aukcione dalyvauti ketinantys užsienio subjektai, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, turi pateikti
Aukciono komisijai atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo
konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės
integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų
valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso
patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma
(Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip,
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registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai Aukciono
komisijai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją) skelbime nurodytu dalyvių registravimo laiku.
ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ, KAD:

a) aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas TURI BŪTI SUMOKĖTI IKI DOKUMENTŲ PATEIKIMO
REGISTRUOTI.
b) mokėjimo paskirtyje, BŪTINA nurodyti TURTO, kurį ketinate įsigyti, ADRESĄ.

c) jeigu aukciono dalyvis ketina įsigyti daugiau nei vieną nekilnojamojo turto objektą, aukciono dalyvio
registravimo mokestis ir garantinis įnašas TURI BŪTI SUMOKĖTI ATSKIRAIS PAVEDIMAIS UŽ KIEKVIENĄ PERKAMĄ
TURTO OBJEKTĄ.
d) aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas TURI BŪTI PERVESTI TIK Į AUKCIONO SĄLYGOSE
NURODYTĄ SĄSKAITĄ/SĄSKAITAS.

