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BŪDU SĄLYGOS 

1. Pardavimo objektas. 

UAB „Neringos komunalininkas“ (toliau – Bendrovė) ketina parduoti nekilnojamąjį turtą (toliau – Statiniai): 

1.1. Kanalizacijos perpumpavimo stotį, esančią L Rėzos g. 6B, Neringa, unikalus Nr. 2397-8001-2018, 

pažymėjimas plane 1H1p, statybos pradžios metai 1978, bendras plotas 142,5 kv.m., nuosavybės teise 

priklauso Bendrovei; 

1.2. Tualetą, esantį L. Rėzos g. 6B, Neringa, unikalus Nr. 2300-0001-1012, pažymėjimas plane 3L1p, 

statybos pradžios metai 1970, bendras plotas 35,36 kv.m., nuosavybės teise priklauso Bendrovei; 

1.3. Kitus inžinerinius statinius- kiemo statinius, esančius L Rėzos g. 6B, Neringa, unikalus Nr. 2397-8001-

2025, statybos pradžios metai 1978, nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 

teritorijoje, nuosavybės teise priklauso Bendrovei. 

2. Pardavimo pagrindai. 

Bendrovės nekilnojamojo turto pardavimas vykdomas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės valdybos 2018-02-23 nutarimu (protokolo Nr. 

2018/02 ), šiomis sąlygomis. 

3. Žemės sklypas. 

Statiniai yra žemės sklype, kurio adresas L.Rėzos g. 6B, unikalus Nr. 2301-0004-0305, žemės sklypo plotas 

0,0853 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise žemės sklypą 

valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nuomos teise žemės sklypo dalį (0,0691 ha iš 

0,0853 ha) valdo Bendrovė. Žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje. 

Žemės sklype be Statinių yra transformatorinė, kurios unikalus Nr. 2398-9001-0011, nuosavybės teise 

priklausanti UAB „Energijos skirstymo operatorius“. 

4. Pardavimo objekto naudojimo sąlygos. 

Pirkėjas galės naudoti pirkimo objektą taip,  kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, papildomos 

naudojimo sąlygos nenustatomos. 

5. Pradinė pardavimo kaina. 

Statinių pradinė pardavimo kaina yra 177 000 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai eurų). 

Parduodami statiniai PVM neapmokestinami, pagal LR PVM įstatymo 32 str. 

6. Pasiūlymų pateikimo terminas. 

Pasiūlymai pirkti Statinius turi būti pateikti iki 2018-03-27, 14:00 val. 

7. Pradinio įnašo dydis bei jo sumokėjimo tvarka. 

Pradinis įnašas yra lygus 1 700 Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai eurų). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas 

iki aukciono pradžios į Bendrovės sąskaitą AB bankas “SWEDBANK”, a.s. Nr. LT257300010002307915. 

(Mokėjimo paskirtis – „pradinis aukciono įnašas“). Potencialus pirkėjas yra atsakingas už tai, kad pradinis 

įnašas iki aukciono pradžios būtų pervestas („įkritęs“) į Bendrovės banko sąskaitą, o pavedimas matytųsi 

Bendrovės sąskaitoje. Jeigu pradinis įnašas nėra pervestas į Bendrovės sąskaitą iki aukciono pradžios ar jo 

nesimato, tai toks pirkėjas negali dalyvauti aukcione. 



Viešo aukciono laimėtojui nesumokėjus avansinės įmokos 10 punkte nustatyta tvarka, neatvykusiam pas 

notarą arba atsisakiusiam pasirašyti notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, privalomo įmokėti pradinio įnašo 

suma negrąžinama. Tokiu atveju, Pastatus pasiūloma įsigyti antrą geriausią pasiūlymą pateikusiam 

potencialiam pirkėjui.  

Pradiniai įnašai asmenims, nepripažintiems aukciono laimėtojais, grąžinami be atskaitymų, išskyrus tą atvejį, 

kai pradinis įnašas sumokėtas ne į skelbime nurodytą sąskaitą. 

8. Registracijos mokesčio dydis ir jo sumokėjimo tvarka. 

Bendrovė nereikalauja dalyvio registracijos mokesčio. 

9. Pardavimo objekto apžiūros laikas, tvarka, atsakingas asmuo bei jo kontaktiniai duomenys. 

Atsakingas asmuo už pardavimo objekto apžiūrą – meistrė Antanina Šidlauskienė, tel. Nr. (469) 5 22 39; mob. 

(687) 77 246. Apžiūros laikas turi būti iš anksto suderintas su atsakingu asmeniu. 

10. Pardavimo kainos mokėjimo tvarka ir terminai. 

Viešo aukciono laimėtojas per 10 darbo dienų nuo aukciono pabaigos į Bendrovės banko sąskaitą  AB bankas 

“SWEDBANK”, a.s. Nr. LT257300010002307915 privalo sumokėti avansinę įmoką už perkamus Statinius, 

kuri lygi 10 proc. visos pirkimo pardavimo kainos.  

Notarinė Statinių pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma per 20 darbo dienų nuo avansinės įmokos gavimo 

dienos.  

 

Likusi pardavimo kainos dalis už parduodamus Statinius turi būti sumokėta per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

notarinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos į Bendrovės banko sąskaitą AB bankas 

“SWEDBANK”, a.s. Nr. LT257300010002307915 

Viešo aukciono laimėtojo sumokėta pradinio įnašo suma įskaitoma į pardavimo kainą.  

 

Bendrovė, gavusi pinigus už Statinius, per 5 (penkias) darbo dienas kreipiasi į notarą dėl pirkimo-pardavimo 

sutarties tvirtinimo. 

Notarui patvirtinus pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjas turi užregistruoti ją Nekilnojamojo turto registre. 

Pirkėjas apmoka visas pirkimo-pardavimo sutarties notarinio tvirtinimo ir nekilnojamojo turto registravimo 

Nekilnojamojo turto registre pirkėjo vardu išlaidas.  

 

11. Viešo aukciono vieta ir laikas. 

Viešas aukcionas prasideda UAB „Neringos komunalininkas“ patalpose, adresu Taikos g. 45, Neringa, 

kabinete Nr. 7. Šių sąlygų 6 punkte nurodytą dieną, valandą ir minutę. 

12. Pirminių pasiūlymų pateikimo vieta, terminas, forma ir kiti reikalavimai. 

Potencialus pirkėjas iki aukciono pradžios ar ne vėliau kaip per 20 min. nuo aukciono pradžios paštu, tiesiogiai 

ar per kurjerį pateikia Bendrovei pirminį pasiūlymą, prie kurio pridedamas įgaliojimas, jeigu pirkėją atstovauja 

kitas asmuo. Pirminis pasiūlymas parengiamas pagal prie šių sąlygų pridėtą formą. Pirminis pasiūlymas turi 

būti pateiktas užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta „aukciono pasiūlymas“, nurodant norimo įsigyti 

objekto pavadinimą ir adresą. Potencialiam pirkėjui pageidaujant, Bendrovė gali suteikti potencialiam tiekėjui 

pasiūlymo blanką ir voką. 

13. Vokų su pirminiais pasiūlymais atplėšimas. 

Bendrovės aukciono komisija praėjus 20 min. nuo aukciono pradžios plėšia vokus su pasiūlymais. Bendrovės 

aukciono komisija atplėšusi vokus, paskelbia visiems aukcionų dalyviams kainas ir leidžia aukciono dalyviams 

susipažinti su kitų potencialių pirkėjų pasiūlymais. Pirkėjai turi teisę dalyvauti plėšiant vokus su pirminiais 

pasiūlymais. Susipažinus su pirminiais pasiūlymais, potencialiems pirkėjams pasiūloma aukciono metu 

pateikti galutinius pasiūlymus. 

14. Galutinių pasiūlymų pateikimas. 



Potencialūs pirkėjai dalyvaujantys aukcione ir susipažinę su kitų potencialių pirkėjų pasiūlymais turi teisę 

teikti galutinius pasiūlymus aukciono metu viešai žodžiu. Galutiniai pasiūlymai teikiami tą pačią dieną, 

vadovaujantis UAB „Neringos komunalininkas“ nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto 

pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių 5 skyriaus „Aukciono vykdymas“ nuostatomis. 

15. Pasiūlymų vertinimo kriterijai. 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – didžiausia kaina. 

Aukciono komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

1) Kartu su pasiūlymu nėra pateiktas įgaliojimas; 

2) Sumokėtas pradinis įnašas yra mažesnis už privalomą; 

3) Pradinis įnašas yra pervestas ne į tą sąskaitą; 

4) Pasiūlyme nenurodytas pirkėjo vardas, pavardė, pavadinimas, nenurodyta siūloma kaina, nėra parašo; 

5) Siūloma kaina yra mažesnė už pradinę pardavimo kainą. 

Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, kuris atitinka šiose sąlygose nustatytus reikalavimus ir 

kuriuo už parduodamą objektą siūloma didžiausia kaina. Jei keli galutiniai pasiūlymai pateikiami vienodomis 

kainomis, šias kainas pasiūliusiems potencialiems pirkėjams pasiūloma padidinti kainas. 

PRIDEDAMA. Pasiūlymo forma. 

______________________ 

  



[Forma] 

1 priedas 

PASIŪLYMAS 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO L. RĖZOS G. 6B, NERINGA, PARDAVIMO AUKCIONO 

20___-___-___ 

 

Pirkėjo pavadinimas ir kodas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų 

partnerių pavadinimai ir kodai) 

 

Pirkėjo adresas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų 

partnerių adresai) 

 

Pirkėjo įgaliotas asmuo pateikti pasiūlymą  

Pirkėjo el. pašto adresas ir telefono Nr.  

 

Pažymime, kad sutinkame su visomis aukciono sąlygomis. 

 

Mūsų siūloma kaina: 

 

 Nekilnojamojo turto objektas Kaina (eurais) 

1. Kanalizacijos perpumpavimo stotį, esančią L Rėzos g. 6B, Neringa, unikalus 

Nr. 2397-8001-2018, pažymėjimas plane 1H1p, statybos pradžios metai 1978, 

bendras plotas 142,5 kv.m., nuosavybės teise priklauso Bendrovei; 

 

 

2. Tualetą, esantį L. Rėzos g. 6B, Neringa, unikalus Nr. 2300-0001-1012, 

pažymėjimas plane 3L1p, statybos pradžios metai 1970, bendras plotas 35,36 

kv.m., nuosavybės teise priklauso Bendrovei; 

 

 

3. Kitus inžinerinius statinus- kiemo statinius, esančius L Rėzos g. 6B, Neringa, 

unikalus Nr. 2397-8001-2025, statybos pradžios metai 1978, nekilnojamasis 

daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, nuosavybės teise 

priklauso Bendrovei. 

 

 

 Viso  

 

_______________________________________________________________________________                                                                                     

(Bendra pasiūlymo suma žodžiais, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius (įrašyti sumą žodžiu) 

 

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi pirkėjo mokami mokesčiai ir visos pirkėjo patiriamos su pirkimo-pardavimo 

sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

 

 

__________________________ __________  __________________________ 

Pirkėjas  arba jo  įgaliotas asmuo parašas  vardas ir pavardė 

    


