PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PLUNGĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖJE PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. birţelio 30 d. Nr. DE-305
Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3
punktais, Ţemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodţio 13 d.
nutarimu Nr. 1036 „Dėl Ţemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31 punktu:
1. T v i r t i n u pridedam ą Gyvenamųjų patalpų nuomos Plungės rajono savivaldybėje
pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašą.
2. P a v e d u Gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo komisijai organizuoti ir atlikti
gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimą, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Sąlygų aprašu.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių

Mantas Česnauskas

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. birţelio d. įsakymu
Nr. DE
GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO PLUNGĖS RAJONE SKELBIAMŲ
DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamų
derybų būdu pagal ţemiau išdėstytas gyvenamųjų patalpų nuomos skelbiamų derybų būdu sąlygas
(toliau – Sąlygos) išsinuomoja vieno, dviejų ir trijų kambarių gyvenamąsias patalpas arba vieno buto
namus (toliau – Nuomojamas būstas) Plungės rajone Plungės rajono savivaldybės socialinio būsto
fondo plėtrai.
2. Nuomojamas būstas išsinuomojamas vadovaujantis Ţemės, esamų pastatų ar kitų
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodţio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Ţemės,
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), vertinimo kriterijais. Pagal suteiktus
įgaliojimus nuomą organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birţelio 17
d. įsakymu Nr. DE-259 sudaryta Gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo komisija (toliau – Komisija).
3. Nuomos pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripaţinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
Sąlygose vartojamos sąvokos:
Kandidatas – turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti
derybose dėl turto pardavimo arba nuomos ar kitų teisių į turtą suteikimo ar dalyvaujantis jose.
Pasiūlymas – dokumentas, kuriame kandidatas pateikia siūlomų parduoti, išnuomoti
nekilnojamųjų daiktų ar nekilnojamųjų daiktų, į kuriuos siūloma suteikti teises, kainą ir kitas siūlomų
nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomos ar teisių į šiuos daiktus suteikimo sąlygas.
Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos skelbiami ar kandidatams pateikiami
dokumentai, apibūdinantys nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas
dalyvauti derybose, kvietimas derėtis, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).
Skelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai pasiūlymus gali pateikti visi suinteresuoti
kandidatai, o Perkančioji organizacija su kandidatais, kurių pasiūlymai, parduodamų nekilnojamųjų
daiktų dokumentai ir juose pateikti duomenys atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, derasi dėl
kainos ir pirkimo sąlygų.
4. Nuomojamiems būstams keliami šie reikalavimai:
4.1. vieno kambario gyvenamosios patalpos turi būti ne maţesnės kaip 20 kv. m ir ne
didesnės kaip 40 kv. m naudingo ploto;
4.2. dviejų kambarių gyvenamosios patalpos turi būti ne didesnės kaip 60 kv. m naudingo
ploto;
4.3. trijų kambarių gyvenamosios patalpos turi būti ne didesnės kaip 80 kv. m naudingo
ploto;
4.4. vieno buto gyvenamieji namai turi būti ne didesni kaip 120 kv. m naudingo ploto;
4.5. nuomojami būstai turi būti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje;

4.6. nuomojami būstai turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto
registre, o kadastro byla turi atitikti esamą gyvenamųjų patalpų padėtį.
4.7. nuomojamas būstas turi būti apdraustas nuomotojo lėšomis pasirinktoje draudimo
bendrovėje;
4.8. uţ nuomojamą būstą neturi būti įsiskolinimų paslaugų tiekėjams.
5. Nuomojamų būstų kokybė:
5.1. yra tinkami gyventi, nereikalingi papildomų remonto ar kitokio tvarkymo išlaidų (geros
techninės būklės, visiškai įrengti, tvarkingi, švarūs ir atlaisvinti);
5.2. su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, šildymu);
5.3. su įrengtais apskaitos prietaisais ar įvadais (šalto ir karšto vandens, dujų, elektros);
5.4. atitinkantys statybos, higienos, priešgaisrinės saugos normų reikalavimus:
5.5. santechnikos įranga (vamzdynai, vonia ar dušas, klozetas, plautuvė, praustuvas, vandens
maišytuvai) turi būti be defektų, nesusidėvėję;
5.6. tvarkinga elektros instaliacija, jungtukai, šakutės lizdai be defektų;
5.7. sienos, lubos ir grindys turi būti tvarkingos, švarios, neturi būti pelėsio;
5.8. tvarkinga, geros techninės būklės dujinė ar elektrinė viryklė su orkaite;
5.9. durys, langai turi būti sandarūs, techniškai tvarkingi, su privaloma įranga;
6. Savivaldybė iš fizinių ar juridinių asmenų nesinuomoja būstų, kurie:
6.1. yra ginčo objektai teisme, areštuoti, perduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims;
6.2. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušu ar vonia);
6.3. įrengti pusrūsiuose, palėpėse, uţstatytuose praėjimuose;
6.4. kurių patalpų išdėstymas nesutampa su kadastro byloje nurodytais duomenimis;
6.5. pastatuose, kurių fizinis nusidėvėjimas 60 ar daugiau procentų pagal NT registro išrašą;
6.6. būstai, kuriuose yra daliniai patogumai, t. y. krosninis šildymas, išskyrus vieno buto
namus;
6.7. jeigu yra įsiskolinimas nuomojamam būstui uţ komunalines paslaugas (šilumos tiekimą,
elektros tiekimą, šalto ir karšto vandens tiekimą, dujų tiekimą ir kitas komunalines paslaugas) ir nėra
pateikti pagrindimo dokumentai iki Komisijos nurodyto termino, kad nėra jokių kliūčių išnuomoti
būstą;
6.8. kurie yra avarinės būklės pastate.
7. Nuomos pirkimas neskaidomas į atskiras dalis.
8. Apie vykdomą pirkimą skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje
www.plunge.lt ir bent viename vietiniame laikraštyje.
9. Komisija neturi teisės pirkimo dokumentų (sąlygų) paskelbti anksčiau, negu paskelbiama
apie pirkimą.
10. Su fiziniu ar juridiniu asmeniu, išnuomojančiu Savivaldybei būstą, sudaroma būsto
nuomos sutartis.
11. Savivaldybė su fiziniais ar juridiniais asmenimis, norinčiais Savivaldybei išnuomoti
būstą, gali sudaryti preliminariąsias būsto nuomos sutartis. Nuomojamo būsto nuomos sutarties
sudarymo dieną nustatyta tvarka turi būti sumokėti visi mokesčiai uţ komunalines paslaugas, karštą ir
šaltą vandenį, elektros ir šiluminę energiją, dujas, vietinė rinkliava ir kt.
12. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu derybose, kandidatams nekompensuojamos.
13. Nuomojamas būstas iš fizinių ar juridinių asmenų gali būti perduodamas Savivaldybei su
baldais ar kita įranga arba tuščias, be baldų.
14. Būstas Savivaldybei perduodamas pasirašant būsto perdavimo ir priėmimo aktą.
15. Prie būsto perdavimo ir priėmimo akto pridedamos būsto, jame esančių įrenginių ir
daiktų, pagalbinių patalpų, priklausinių nuotraukos.
16. Pirkimo procedūros baigiasi, kai:

16.1. nutraukiamos pirkimo procedūros dėl aplinkybių, dėl kurių nuomos pirkimas tampa
nenaudingas, negalimas ar neteisėtas, arba dėl nuomos kainos ar kitų sąlygų nesutarimo;
16.2. sudaroma nuomos sutartis;
16.3. kandidatas atsisako pasirašyti nuomos sutartį ir nėra kito kandidato, kuris atitiktų
Sąlygose nustatytus reikalavimus;
16.4. visų kandidatų pateikti siūlomų nuomoti būstų dokumentai neatitinka pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų;
16.5. per nustatytą terminą nebuvo gauta nė vieno pasiūlymo.
17. Pageidaujama nuomos sutarties sudarymo data - per 1 mėnesį nuo Administracijos
direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.
II SKYRIUS
PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS
18. Kandidatas pasiūlymą nuomoti būstą gali pateikti per skelbime apie pirkimą nurodytą
laiką. Vėliau pateikti pasiūlymai nebus nagrinėjami.
19. Kandidatas pasiūlymą ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba.
20. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys.
21. Pasiūlymo pateikimo tvarka ir pateikiami papildomi dokumentai:
21.1. kandidatas uţpildo ir pristato pasiūlymą (1 priedas) uţklijuotame voke su uţrašu
„Plungės rajono savivaldybės administracijos Gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo komisijai“ ir
nurodo savo rekvizitus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
21.1.1. būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
21.1.2. kadastro duomenų bylos kopija;
21.1.3. įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą
ir kitus būsto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl būsto nuomos kainos ir
sąlygų, jeigu dokumentus teikia ne pats būsto savininkas;
21.1.4. pastato (būsto) energinio naudingumo sertifikato kopija;
21.1.5. nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto vertės paţyma.
21.1.6. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (3 priedas);
22. Kandidatas pasiūlyme nurodo, kuri informacija, jo manymu, yra konfidenciali. Pasiūlyme
nurodyta būsto nuomos kaina negali būti konfidenciali.
23. Pasiūlyme turi būti nurodytos siūlomo nuomoti būsto apţiūrėjimo sąlygos (laikas, per
kurį galima apţiūrėti butą Komisijai).
24. Perkančioji organizacija neatsako uţ pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl
kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai grąţinami kandidatams
registruotu laišku.
25. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos prašoma likus ne
maţiau kaip 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkančioji organizacija ją
pateikia visiems kandidatams ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
26. Pasiūlymus kandidatai pateikia tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčia registruotu laišku.
Pasiūlymai pateikiami Plungės rajono savivaldybės administracijos 115 k., Vytauto g. 12, Plungėje, iki
skelbimo apie nuomos pirkimą nurodyto termino.

III SKYRIUS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, KVIETIMAS DERĖTIS IR DERYBOS
27. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo komisijos
posėdyje skelbime apie pirkimą nurodytu laiku. Pasiūlymai vertinami nedalyvaujant juos pateikusiems
kandidatams ar jų atstovams. Komisijos posėdis vyksta Plungės rajono savivaldybės administracijos
313 kabinete, Vytauto g. 12, Plungėje.
28. Komisija nagrinėja:
28.1. ar pasiūlymas atitinka Sąlygose nustatytus reikalavimus;
28.2. ar siūlomas nuomoti būstas atitinka Sąlygų reikalavimus.
29. Jeigu kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie atitiktį pirkimo
dokumentų reikalavimams arba šių duomenų trūksta, Perkančioji organizacija turi teisę, nepaţeisdama
lygiateisiškumo ar skaidrumo principų, prašyti kandidato šiuos duomenis iki derybų pradţios
patikslinti, papildyti arba paaiškinti.
30. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės pasiūlymų
pateikimo dienos atmeta kandidatų pateiktus pasiūlymus, jeigu jie neatitinka pirkimo dokumentuose
nustatytų reikalavimų, ir pateikia kandidatui motyvuotą atsakymą, kodėl jo pateikti dokumentai
atmetami.
31. Pirkimo Komisija atmeta kandidato pasiūlymą, jeigu:
31.1. kandidatas kartu su pasiūlymu nepateikė reikalaujamų dokumentų ar informacijos;
31.2. pasiūlymas nuomoti būstą neatitinka Sąlygų apraše nustatytų reikalavimų.
32. Perkančioji organizacija visiems kandidatams, kurių pasiūlymai neatmesti, ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo ir siūlomo išnuomoti būsto dokumentų pateikimo termino pabaigos
vienu metu išsiunčia kvietimus derėtis dėl nuomos kainos ir kitų sąlygų.
33. Kvietime derėtis turi būti ši informacija:
33.1. adresas, kur vyks derybos, derybų pradţios data ir valanda;
33.2. derybų objektas;
33.3. jeigu taikomas Sąlygų 26 punktas, kokia papildoma informacija ar dokumentai turi būti
pateikti iki derybų pradţios;
33.4. derybų kalba (kalbos);
33.5. preliminari derybų procedūrų eiga ir dienotvarkė.
34. Siūlomus nuomoti būstus Komisija apţiūri per 2 darbo dienas nuo paskutinės pasiūlymų
pateikimo dienos ir įvertina siūlomų nuomoti būstų atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams. Pildoma
techninio vertinimo forma (2 priedas).
35. Derybų metu Perkančioji organizacija turi:
35.1. visiems kandidatams taikyti vienodus reikalavimus, suteikti vienodas galimybes ir
pateikti vienodą informaciją;
35.2. derėtis su kiekvienu kandidatu atskirai;
35.3. tretiesiems asmenims negali atskleisti jokios su kandidato dalyvavimu derybose
susijusios informacijos be jo sutikimo, neinformuoja kandidato apie susitarimus su kitais kandidatais.
36. Derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jos nariai
ir kandidatas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas.
37. Derybos su kandidatu laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai susitariama
dėl nuomos kainos ir (ar) kitų sąlygų, ir kai derybų rezultatai atitinka pirkimo dokumentus.
38. Perkančioji organizacija, atsiţvelgdama į derybų rezultatus, sudaro pasiūlymų eilę
ir visiems derybose dalyvavusiems kandidatams išsiunčia informaciją apie derybų rezultatus.

39. Sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato Perkančioji organizacija priima ne anksčiau
kaip po 7 darbo dienų nuo informacijos apie derybų rezultatus raštu išsiuntimo visiems derybose
dalyvavusiems kandidatams dienos, išskyrus, kai derybose dalyvauja vienas kandidatas.
40. Kiekvienas nuomos pirkimu suinteresuotas kandidatas, kuris mano, kad Perkančioji
organizacija nesilaikė Sąlygų aprašo nuostatų ir paţeidė ar paţeis jo teisėtus interesus, turi teisę
pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai. Komisijai pranešus apie derybų rezultatus, pretenzija
turi būti pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie derybų rezultatus gavimo.
41. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami nustatyti pirkimo procedūrų terminai, apie tai
Perkančioji organizacija informuoja kandidatus, su kuriais deramasi, nurodydama terminų nukėlimo
prieţastį.
42. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo
dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiajam kandidatui apie priimtą sprendimą. Išnagrinėjus pretenziją,
pirkimo procedūra tęsiama.
IV SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJAI
43. Derybų su kandidatais eilė nustatoma pagal Komisijos uţregistruotų paraiškų datą ir
laiką.
44. Komisija derasi su kiekvienu kandidatu atskirai. Derybos turi būti protokoluojamos.
Derybų protokolą pasirašo Pirkimo komisijos pirmininkas, jos nariai arba uţ pirkimo vykdymą
atsakingas asmuo ir kandidatas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas.
45. Komisija, atsiţvelgdama į derybų rezultatus, sudaro pasiūlymų eilę pagal ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijus. Laimėtoju išrenkamas kandidatas, kurio ekonominio naudingumo
įvertinimo balas po derybų yra didţiausias.
46. Vertinimo kriterijai pagal svarbą:
46.1. suderėta maţiausia kaina uţ 1 kv. m naudingo ploto – lyginamasis svoris 80 balų;
46.2. bendra būsto būklė (techninis vertinimas) – lyginamasis svoris 20 balų.
47. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
Techninis
Ekonominio naudingumo (S)
Vertinimo kriterijai
vertinimas
įvertinimas balais
I Kaina (C)
maksimalus balas – 80
II Techninio įvertinimo kriterijai (T)
maksimalus balas – 20
Nuomojamas būstas:
T1
Mediniame name
1
Mūriniame name
3
Būsto langai:
T2
Seni, nekeisti
1
Pakeisti plastikiniai
Būsto lauko (išorės) durys:
Medinės
Šarvuotos
Būsto vidaus apdaila (sienos, lubos,
grindys, elektros instaliacija, santechnika):
Bloga
Patenkinama

3
T3
1
3
T4
0
1

Gera
3
Energinio naudingumo klasė:
T5
C ir aukštesnė
3
D
0,5
E
0,5
F, G
0
48. Ekonominio naudingumo nustatymas:
48.1. ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos (C) ir
kriterijaus (T) balus:
S = C+T
48.2. pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami maţiausios pasiūlytos (suderėtos) kainos
(Cmin) ir vertinamo pasiūlymo (suderėto) kainos (Cp) santykį dauginant iš vertinimui skirto kainos
maksimalaus balo (X=80):
C
C  min  X ;
Cp
48.3. kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (T1, T2, T3, T4, T5) balus.
Kriterijų (T1, T2, T3, T4, T5) balai priskiriami tiesiogiai:
T = T1+T2+T3+T4+T5;
48.4. maksimalus balų skaičius – 100;
48.5. pildoma techninio vertinimo forma (2 priedas).
49. Balai uţ šių Sąlygų techninio vertinimo kriterijus skiriami apţiūrėjus siūlomą išnuomoti
būstą ir surašius apţiūros aktą. Dalyviams, atitikusiems pirkimo sąlygas ir surinkusiems vienodą balų
skaičių pagal vertinimo kriterijus, pasiūlymų eilė sudaroma pagal pasiūlymo pateikimo datą ir laiką.
V SKYRIUS
NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS
50. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl derybas
laimėjusio kandidato priėmimo dienos, išsiunčia šiam kandidatui kvietimą sudaryti nuomos sutartį.
51. Jeigu kandidatas, kuriam pasiūlyta sudaryti nuomos sutartį, neatvyksta sudaryti nuomos
sutarties sutartu laiku, atsisako sudaryti nuomos sutartį derybose sutartomis sąlygomis, laikoma, kad jis
atsisakė sudaryti nuomos sutartį. Tokiu atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti nuomos sutartį
kandidatui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po kandidato, atsisakiusio
sudaryti nuomos sutartį.
52. Nuomos sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo perkančiosios organizacijos vadovas ir
derybas laimėjęs kandidatas.
53. Visi ginčai sprendţiami šalių susitarimu. Neišsprendus ginčo nustatyta tvarka kreipiamasi
į teismą.
54. Iki nuomos sutarties pasirašymo dienos kandidatas pateikia paţymas apie atsiskaitymą
uţ komunalines paslaugas ir kitas rinkliavas.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
55. Pirkimo sutartys, skelbimai, kvietimai, pirkimo dokumentai ir kiti su pirkimu susiję
dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PRIEDAI
56. Priedai:
56.1. 1 priedas – Pasiūlymas;
56.2. 2 priedas – Techninio vertinimo forma;
56. 3 priedas – Sutikimas.
__________________________

Gyvenamųjų patalpų nuomos
Plungės rajono savivaldybėje pirkimo
skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašo

1 priedas
……………………………………………….......................………………………………...…..…...
(siūlytojo rekvizitai – vardas, pavardė, asmens kodas arba įmonės pavadinimas, kodas)

……………………………………............................……...………………………………...…..…...
(adresas, telefonas)

………………………………………...........................……………………………………...…..…...
(banko pavadinimas, kodas ir sąskaita banke)

Gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo komisijai
PASIŪLYMAS
20........ m.......................mėn.......d............val.
(data ir laikas)

Siūlomo išnuomoti būsto rekvizitai:
Būsto adresas ……………………………...... naudingas plotas.................... kv. m,
kambarių skaičius ………, aukštas …, namo tipas ………………...........
(plytinis, monolitinis, stambiaplokštis ir kita)

rūsys ..................Perkančioji organizacija – Plungės rajono savivaldybės administracija.
Toliau pasirašęs kandidatas (jei dalyvauja juridinis asmuo, parašas tvirtinamas įmonės antspaudu) yra
suinteresuotas dalyvauti šiose derybose ir sudaryti nuomos sutartį.
Siūlomo išnuomoti būsto pradinė nuomos kaina ………………..….……………........................ eurų per
mėnesį.
(…………………………………..........………………………………………………………...eurų).
(suma skaičiais ir ţodţiais)

Data, kada išsinuomotu būstu faktiškai bus galima pradėti naudotis:
.........……………………………………………………………..........................................................
Siūlomo išnuomoti būsto apţiūrėjimo sąlygos (komisijai):
..................................................................................................................................................
(laikas, kada galima apţiūrėti butą, kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl buto apţiūrėjimo, vardas, pavardė, telefono numeris)

Patvirtinu, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir sąlygas.
PRIDEDAMA:
1. Būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos........................lapų;

2. Kadastro duomenų bylos kopija....................lapų;
3. Notarinis įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus būsto pirkimo
dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl būsto nuomos kainos ir sąlygų, jeigu
dokumentus teikia ne pats būsto savininkas....................lapų;
4. Pastato (būsto) energinio naudingumo sertifikato kopija............lapų;
5. Nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto vertės paţyma..............lapų;
6. Įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl būsto
nuomos, jei pasiūlymą teikia ne pats savininkas, juridinio asmens valdymo organo sprendimas (jeigu
savininkas yra juridinis asmuo)..................lapų;
7. Sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo.............lapų.
…………………..………
(būsto savininkas arba įgaliotas asmuo)

………………………
(parašas)

…………………….……
(vardas, pavardė)

Gyvenamųjų patalpų nuomos
Plungės rajono savivaldybėje pirkimo
skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINIS VERTINIMAS
Gyvenamųjų patalpų, priklausančių …………………............…………………………,
(vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)

esančių……………………………………………………...........……………………………........,
(adresas)

Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Komisija:

Vertinimo ribos
(balai)

Vertinimo kriterijus

Nuomojamas būstas (T1):
Mediniame name
Mūriniame name
Būsto langai (T2):
Seni, nekeisti
Pakeisti plastikiniai
Būsto lauko (išorės) durys (T3):
Medinės
Šarvuotos
Būsto vidaus apdaila (sienos, lubos,
grindys,
elektros
instaliacija,
santechnika) (T4):
Bloga
Patenkinama
Gera
Energinio naudingumo klasė (T5):
C ir aukštesnė
D
E
F, G

0-4

Iš viso:

0-20

________________
(parašas)
________________
(parašas)
________________
(parašas)
________________
(parašas)
________________
(parašas)

Vertinimo
balai

1
3
0-4
1
3
0-4
1
3
0-4

0
1
3
0-4
3
0,5
0,5
0

__________________________
(vardas, pavardė)
__________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(vardas, pavardė)

Vertinimas
(balais)

Gyvenamųjų patalpų nuomos
Plungės rajono savivaldybėje pirkimo
skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašo
3 priedas

_______________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė)
(Juridinio asmens rekvizitai, kontaktinio asmens rekvizitai)
__________________________________________________________________
(nuomojamo būsto adresas, registro Nr.)

_____________________________________________________
(telefono numeris)

Gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo komisijai

SUTIKIMAS
___________________
(data)

Sutinku, kad Plungės rajono savivaldybės administracija gautų duomenis iš VĮ Registrų
centro apie nuomojamą nekilnojamąjį turtą.

________________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

