DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS NEGYVENAMŲJŲ
PATALPŲ DALIŲ NUOMOS KAVOS APARATAMS PASTATYTI
VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau – poliklinika) 5 metų laikotarpiui
išnuomoja ne konkurso būdu 1,5 m2 (po 0,5 m2 vienam kavos aparatui) patalpų dalį (Nekilnojamo
daikto archyvinėje byloje Nr.44/893162 pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas plane – 1D2p,
patalpų indeksai: P-1, 1-18, unikalus numeris – 2793-9003-7018) bei patalpų dalį (Nekilnojamo
daikto archyvinėje byloje Nr.44/893162 pastato, kuriame yra patalpa, pažymėtas plane – 2D2p,
patalpų indeksai: 2-1 unikalus numeris – 2793-9003-7029), esančias A. Jakšto g. 4, Panevėžyje,
kavos aparatams statyti.
Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys išsinuomoti šį turtą, elektroniniu paštu iki 2019 m.
gegužės 20 d. 15.00 val. info@prsp.lt pateikia prašymą poliklinikai, kuriame turi būti nurodyta:
1. asmens ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos
adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba juridinio asmens teisinė forma,
pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);
2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas (adresas ir plotas nurodomas
nekilnojamajam turtui);
3. siūlomas turto nuompinigių dydis;
4. turto naudojimo paskirtis (tikslas).
Poliklinikos patalpų dalies kavos aparatų eksploatavimui nuomos komisija ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įvertina, ar pateiktas prašymas atitinka 1-4 punktuose
nurodytas aplinkybes, ir nustatęs, kad siūlomas nuompinigių dydis nėra mažesnis už pradinę
nuomos kainą, priima sprendimą išnuomoti turtą.
Apie priimtą sprendimą ir turto nuomos sutarties sudarymo datą ir laiką prašymą pateikęs
asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti išnuomoti turtą, prašymą išsinuomoti turtą pateikęs
asmuo apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paraiškos pateikimo, nurodant
atsisakymo išnuomoti turtą priežastis.
Pradinė 1 kvadratinio metro nuomos kaina 8,00 Eurų (su PVM) mėnesiui.
Sutarties sąlygos:
1. Tiekėjas turi pastatyti tris kavos aparatus.
2. Tiekėjas privalės savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų kavos aparatų aptarnavimą:
tinkamai eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus, šalia aparatų pastatyti šiukšliadėžes.
3. Poliklinika suteikia teisę tiekėjui naudotis elektros energiją. Be nuompinigių, Tiekėjas
privalės kas mėnesį mokėti už elektros energiją. Tiekėjas, pasirašydamas sutartį, turės pateikti
aparatų techninių pasų kopijas. Elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos pagal aparatų
technines charakteristikas.
8. Kavos aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo
saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų.
9. Tiekėjas turi atsakyti už gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitikimą higienos normoms.
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