Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto
viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
1 priedas

______________________________________________________________________
(konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas,
elektroninis paštas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris,
elektroninis paštas)

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
PA R A I Š K A
DĖL DALYVAVIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO
NUOMOS KONKURSE
2022 m. ______________ _____ d. Nr. ______
Prienai
1. Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras išnuomoja Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro patikėjimo
teise valdomas negyvenamąsias patalpas, kurių indeksai kurių indeksai: 1-5, plotas 37,53 m²; 1-6,
plotas 8,77 m²; 1-7, plotas 10,77 m²; 1-13, plotas 13,84 m² ir bendro naudojimo patalpos: 1-12,
plotas 12,35 m²; 1-11, plotas 10,95 m²; R-10, plotas 2,66 m² (viso 25,96 m² : 2 naudotojams =12,98
m²), iš viso - 83,89 m² (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas, unik. Nr.
6996-3003-2022), esančias Sodo g. 13, Jiezno m., Prienų r. sav., ir virtuvės įrangą.
2. Konkurso data 2022 m. birželio 2 d.
3. Konkurso

dalyvis ________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas;

______________________________________________________________________
nesutrumpintas juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Kai nuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos
specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija dėl atitikties konkurso
sąlygose
nustatytoms
išnuomojamo
turto
specialiosioms
charakteristikoms_______________________________________________________________________________
4.

(konkurso dalyvis pateikia informaciją)

__________________________________________________________________________
5. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą
pradinį įnašą, rekvizitai _________________________________________________________________________
(banko įstaigos pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos, į kurią gali būti grąžinamas pradinis įnašas, numeris)

__________________________________________________________________________
6. Siūloma:
6.1. vieno kvadratinio

metro nuomojamo turto nuompinigių dydis _________________________Eur;

(suma skaičiais ir žodžiais)
________________________________________________________________________________________________
6.2. mėnesinis nuompinigių dydis ___________________________________________Eur;
(suma skaičiais ir žodžiais)
_______________________________________________________________________________________________.
6.3. metinis turto nuomos mokesčio dydis ________________________________________________ Eur
(suma skaičiais ir žodžiais)
________________________________________________________________________________________________
.
7. Konkurso dalyvio paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą
________________________________________________________________________________________________
8*. Anksčiau (________________________________) pateiktą

paraišką atšaukiu ir prašau ją laikyti

2
(data)

negaliojančia.
Paraišką pateikęs asmuo
arba jo įgaliotas asmuo

__________________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

A. V. (juridinio asmens)

PRIDEDAMA:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
* Pildoma, jeigu įregistruotas konkurso dalyvis atšaukia komisijai pateiktus dokumentus ir pateikia naują paraišką
bei dokumentus.

