
KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

viešo konkurso būdu nuomoja negyvenamųjų patalpų plotų dalis kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių 

aparatams pastatyti 

Konkursas vyks 2019 m. kovo 26 d. 9 val. Taikos pr. 67, Klaipėda (2 aukšte, 9A kab.) 

Eil. 

Nr. 
Adresas 

Plotas 

kv. m 

Pradinė 

1 kv. m 

nuomos 

kaina 

per 

mėnesį 

€ 

Trumpa 

patalpų 

charakteristika 

Patalpų paskirtis 

pagal veiklos 

pobūdį 

Pradinis 

įnašas 

€ 

Registracija 

telefonu 

dėl 

apžiūros 

kavos ir 

karštųjų 

gėrimų 

aparatų 

skaičius 

(vnt.) 

užkandžių 

aparatų 

skaičius 

(vnt.) 

1. 

Klaipėdiškių g. 2, 

Ketvergių k., Dovilų 

sen., Klaipėdos raj. 

(unikalus numeris – 

440-3045-3246) 

2 10 
pirmojo aukšto 

hole 
1 1 

150,00 

+370 659 

09683 

2. 

Lelijų g. 5, 

Klaipėda, (unikalus 

numeris – 440-2194-

5966) 

1 15 
pirmojo aukšto 

hole 
1 - 

+370 657 

09557 

3. 

Taikos pr. 67, 

Klaipėda (unikalus 

numeris 2196-9005-

4019) 

1 15 
pirmojo aukšto 

foje 
1 - 

+370 646 

04413 

 Pastaba: Konkurso dalyvis privalo nuomotis visas patalpas. 

Visi negyvenamųjų patalpų plotai išnuomojami 5 metų terminui. 

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. kovo 7 d. iki 2019 m. kovo 21 d. darbo dienomis 9-16 val., 

išskyrus 2019 m. kovo 8 ir 15 d. - 9-14:30 val. 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Taikos pr. 67, Klaipėda, 2 aukšte, Viešųjų pirkimų 

specialisto kabinete Nr. 16A nuo 2019 m. kovo 7 d. iki 2019 m. kovo 21 d. 9–12 ir 13-15 val. 

Telefonas pasiteirauti: +370 640 38248. 

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta nuoroda „Turto nuomos 

konkursui“. 

Voke turi būti: 
1. Paraiška, parengta pagal pridedamą formą.  

2. Dokumentų, nurodytų „Kitos konkurso sąlygos“ 1 – 3 punktuose, atitinkamai patvirtintos 

kopijos; 

3. Jei Paraišką ir (ar) dokumentus pasirašo Konkurso dalyvio vadovo įgaliotas asmuo, turi būti 

pridėta tokią teisę suteikiančio įgaliojimo arba kito dokumento kopija. 

 

 

 

 



Kitos konkurso sąlygos: 
1. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti 

prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais 

ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų (prie paraiškos 

pridedama patvirtinta dokumento kopija); 

2. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu 

(pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos 

pridedama patvirtinta dokumento kopija), ne senesnis nei 60 kalendorinių dienų iki Konkurso 

datos. 

3. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo 

įmokų mokėjimu (Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, 

pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, 

patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; jeigu tiekėjas yra 

juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį 

reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys bus patikrinami Konkursą rengiančios 

organizacijos viešai skelbiamose duomenų bazėse). 

4. Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir užkandžių aparatų priežiūrą, 

tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus; 

5. Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir 

higienos normų reikalavimų; 

6. Nuomojanti patalpas įstaiga suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija. 

7. Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir užkandžių kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos 

normoms; 

8. Nuomininkas turi užtikrinti, kad: 

8.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė; 

8.2. galimas cukraus kiekio pasirinkimas – daugiau, mažiau, be cukraus; 

8.3. užkandžių aparatuose būtų įvairus užkandžių ir šaltų gėrimų asortimentas, kurie atitiktų 

sveikos mitybos rekomendacijas; 

8.4. aparatai klientams duotų grąžą. 

9. Dalyvis įsipareigoja pasirašyti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinę sutartį  

Konkurso dalyviai iki vokų su Paraiškomis atplėšimo (2019-03-22   9:00) pateikia:  

- banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso 

dalyvis sumokėjo pradinį įnašą – 150,00 Eur pagal šiuos rekvizitus:  

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras  

įstaigos kodas 140199874 

A. s. LT83 7300 0100 0229 8626  

AB bankas ,,Swedbank“ 

Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems Konkurso, pradinis įnašas yra grąžinamas per 5 darbo dienas.  

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti 

įgaliojimą atstovauti konkurse. 


