ATMINTINĖ
Kaip parengti viešajam nuomos konkursui reikalingus dokumentus?
Nuomos konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje pateikia
užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta:
a) KONKURSO DALYVIO PAVADINIMAS IR ADRESAS
b) TURTO, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, PAVADINIMAS IR ADRESAS
c) Nuoroda „TURTO NUOMOS KONKURSUI“
Užklijuotame voke turi būti pateikti šie dokumentai:
I.

PRADINIO ĮNAŠO SUMOKĖJIMĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO KOPIJA

ir
II.

UŽKLIJUOTAS VOKAS, kuriame turi būti:
UŽPILDYTA PARAIŠKA:

KONKURSO DALYVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ, ASMENS KODAS IR
GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims);

ASMENS TEISINĖ FORMA, PAVADINIMAS, ĮMONĖS 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;

NUOMOJAMO TURTO PAVADINIMAS, ADRESAS, PLOTAS, PATALPŲ INDEKSAI;

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO DATA;

SIŪLOMAS KONKRETUS NUOMPINIGIŲ DYDIS (jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, turi
nurodyti ir siūlomą nuompinigių dydį su PVM);

SUMOKĖTO PRADINIO ĮNAŠO DATA IR SUMA (suma skaičiais ir žodžiais);

KONKURSO DALYVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS SĄSKAITOS, į kurią dalyviui nelaimėjus konkurso
būtų pervestas grąžinamas pradinis įnašas, REKVIZITAI;

PAAIŠKINIMAS, KOKIAM TIKSLUI KONKURSO DALYVIS NAUDOS NUOMOJAMĄ TURTĄ.
PARAIŠKOS PRIEDAI:
1.
2.
3.
4.

Konkurso dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos.
Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas (jeigu dalyviui atstovauja kitas asmuo).
PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo kopija (jei dalyvis yra PVM mokėtojas).

SVARBU. Vokai, siunčiami paštu, turi būti gauti iki nurodyto registravimo pabaigos laiko ir siunčiami šiuo
adresu:
Vidai Rybnikovienei
VĮ Turto bankas
Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Kokiais atvejais asmenys viešojo nuomos konkurso dalyviais neregistruojami?
ASMENYS VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO DALYVIAIS NEREGISTRUOJAMI:

jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė banko pavedimo kopijos, patvirtinančios, kad
šis įnašas yra sumokėtas;

jeigu pateikė neužklijuotą voką;




jeigu voką pateikė pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui;
jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti
valstybės turto.

Asmenims, dėl šių priežasčių neregistruotiems konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
dokumentų gavimo dokumentai išsiunčiami registruotu laišku.

Informacija dėl pateiktos paraiškos atšaukimo:
Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi
teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką bei kitus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių
registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma
naujo voko pateikimo data ir laikas.
Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris.
Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą
paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė
vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

