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SKELBIAMAS VIEŠAS PALANGOS SPORTO CENTRO PATIKĖJIMO
TEISE VALDOMO TURTO DALIES (GANYKLŲ G. 18, PALANGA)
NUOMOS KONKURSAS
Viešo nuomos konkurso komisija skelbia viešą 57,03 m2 ir 5,97 m2 patalpų (buvusi štanginė)
Palangos sporto centro patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Ganyklų g. 18, Palanga, nuomos
konkursą:
1. Nuomojamas turtas ir jo buvimo vieta – sporto salė 27,03 m2, pagalbinė patalpa 5,97 m2,
esantys Ganyklų g. 18, Palanga (pirmas aukštas), žymėjimas plane: 1-70 ir 1-67.
2. Turto nuomos paskirtis - sportinė veikla.
3. Turto nuomos sutarties trukmė – 1 metai nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos.
4. Pradinis mėnesinis nuompinigių dydis - 130 EUR + PVM už 63 m2 nuomojamą plotą.
5. Paraiškos dalyvauti viešame konkurse priimamos darbo dienomis iki 2017 vasario 13 d.
16.00 val. Palangos sporto centre adresu Sporto g. 3, Palanga, II aukšte, administracijos kabinete.
6. Papildoma informacija teikiama Palangos sporto centre Sporto g. 3 (II aukštas,
administracija), Palangoje arba telefonu 8 686 07625.
7. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2017 m. vasario 14
d. 10.00 val., adresu Sporto g. 3, Palanga.
8. Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (su PVM), turi būti
sumokėtas į AB ,,Šiaulių bankas“ Palangos filialo sąskaitą Nr. LT 057180600000130533.
9. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti sporto salės 57,03 m2, pagalbinės
patalpos 5,97 kv./m, esančių Ganyklų g. 18 ( pirmas aukštas, buvusi štanginė) viešame konkurse,
arba jų atstovai iki šio skelbimo 5 punkte nurodyto termino pateikia Palangos sporto centrui (Sporto
g. 3, Palanga II aukštas, administracija) voką, ant kurio turi būti užrašas ,,Sporto salės ir pagalbinės
patalpos (57,03 m2 ir 5,97 m2), esančių Ganyklų g. 18, Palanga, nuomos konkursui“.

Voke turi būti:
1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams
asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefonas, el.
pašto adresas, banko pavadinimas, kodas ir sąskaitos numeris, konkurso pavadinimas, planuojamų
teikti paslaugų pobūdis ir siūlomas mėnesinis nuompinigių dydis (be PVM ir su PVM).
2. Antspaudu ir įgalioto asmens parašu patvirtinti:
2.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija arba fizinio asmens dokumento
kopija;
2.2. juridinio asmens įstatų kopija.
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