
KVIETIMAS DALYVAUTI DALIES (700 kv.m) AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO 
AIKŠTELĖS BANGŲ  G.11A, PALANGOJE NUOMOS VIEŠAJAME KONKURSE 
Viešojo konkurso objektas ir jo buvimo vieta : 
Dalis (700 kv. m) automobilių stovėjimo aikštelės Bangų g. 11A, Palangoje 
Veiklos paskirtis : komercinė veikla 
Veiklos vykdymo laikotarpis: 3 metai, laikotarpiui 2016.07.04 – 2019.07.03. 
Minimalus įmokos dydis – pradinė kaina :  
1 800,00 €  (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų 00 ct.) (kartu su PVM) vieneriems metams. 
Pastaba: papildomai reikės mokėti žemės nuomos mokestį. 
Viešo konkurso dalyvio pradinis įnašas: 450,00 €  ( keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00ct.).  
Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į sąskaitą LT93 71806 00000130695, AB Šiaulių bankas 
Palangos filialas, gavėjas BĮ Palangos miesto rinkliavų centras, įmonės kodas 302290562, PVM 
kodas LT100004903915. Mokėjimo pavadinimas „Viešo konkurso pradinis įnašas“. 
Paraiškų ir dokumentų dalyvauti viešajame konkurse  priėmimo ir registracijos vieta, data ir 
laikas :  BĮ Palangos miesto rinkliavų centras, Gintaro g. 33A, Palangoje. Papildomos informacijos 
teikiantis asmuo Eugenijus Simutis, tel . 860793966, elektroninė svetainė  www.pmrc.lt. 
Vokai su dokumentais priimami nuo 2016 m. birželio mėn. 23 d. iki 2016 m. liepos mėn. 4 d. 8,30 val.  
Viešasis konkursas vyks 2016 m. m. liepos 4 d. 9,00 val. 
Reikalavimai pateikiantiems dokumentus: 
Norintys dalyvauti konkurse pateikia  tvarkingai užklijuotą voką, ant kurio turi būti nurodyta : 
1)viešojo konkurso pavadinimas, buvimo vieta; 
2)viešojo konkurso vykdymo data ir laikas; 
3)nuoroda – „Iki konkurso neatplėšti. 
Voke pateikiami šie dokumentai : 
1)pasiūlymas – paraiška, kurioje nurodo konkurso dalyvio pavadinimą, rekvizitus, kontaktinius 
duomenis, nurodo konkurso objekto siūlomą įmokos dydį eurais už metus, pridedamus dokumentus 
ir jų lapų skaičių. 
2)juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopija, galiojančių įstatų kopija; 
3)be išlygų pasirašyta sutartis dėl veiklos BANGŲ g.11A, Palangoje automobilių stovėjimo 
aikštelėje, kuri yra konkurso sąlygų sudėtinė dalis, yra privaloma konkurso nugalėtojui pasirašyti; 
4)galiojanti pažyma (kopija) iš VSDFV (SODRA), kad asmuo neturi įsiskolinimų socialiniam 
draudimui; 
5) galiojanti pažyma (kopija) iš VMI , kad asmuo neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui; 
6) dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas nustatyto dydžio pradinis įnašas, kopija. 
 
 
 
 
 


