
 

KVIETIMO DALYVAUTI AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI ORGANIZUOJAMO NEKILNOJAMOJO TURTO 
ILGALAIKĖS NUOMOS VIEŠAME KONKURSE SĄLYGOS 
2022-11-14 Nr. 2022.11-1 
 

1. SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI 

1.1. Nuomotojas – AB Vilniaus šilumos tinklai, juridinio asmens kodas 124135580,  registruotos buveinės 
adresas Elektrinės g. 2, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius. 

1.2. Dalyvis – fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse.  
1.3. Komisija – nuolatinė nekilnojamojo turto nuomos komisija, sudaroma Nuomotojo generalinio 

direktoriaus įsakymu. 
1.4. Konkursas – nuomos būdas, kai pasiūlymus nuomotis turtą gali teikti visi suinteresuoti asmenys. 
1.5. Kvietimas – skelbimas arba dalyviui/-iams pateikiamas dokumentas, kuriuo kviečiama asmenį (-is) 

dalyvauti Nuomos objekto nuomos procedūrose. 
1.6. Laimėtojas – Konkurso dalyvis pasiūlęs didžiausią nuomos kainą.  
1.7. Nekilnojamasis turtas – Negyvenamieji pastatai, patalpos, statiniai, jų dalys ar kiti pagal prigimtį 

nekilnojamieji daiktai.  
1.8. Nuomininkas – Laimėtojas, su kuriuo pasirašyta Nuomos sutartis.  
1.9. Nuomos dokumentai - Nuomotojo pateikiami nuomos procedūrų dalyviams dokumentai, apibūdinantys 

nuomos objektą bei nustatantys nuomos sąlygas. 
1.10. Nuomos objektas – Turtas ar Turto dalis, kuris (-i) gali būti ir/ar yra nuomojamas (-a). 
1.11. Nuomos organizatorius - TVPS darbuotojas, vykdantis nuomos konkursą. 
1.12. Nuomos sąlygos – šios Kvietimo dalyvauti Nuomos objekto Konkurse sąlygos. 
1.13. Nuompinigiai – Nustatytas mokestis / nuomos kaina už turto nuomą, kurį nuomininkas moka 

Nuomotojui už Nuomos objektą. 
1.14. Pasiūlymas – dokumentas, kuriuo dalyvis pareiškia pageidavimą dalyvauti turto nuomos procedūrose. 
1.15. TVPK – Nuomotojo Turto valdymo ir priežiūros komanda. 
1.16. Turtas - negyvenamieji pastatai, statiniai ir patalpos bei kitas nekilnojamasis  turtas, išskyrus žemės 

sklypas/-ai, kuriame yra Nekilnojamas turtas. 
1.17. Sąlygos – sąlygos, nurodytos kvietime dalyvauti Nuomotojo organizuojamo nekilnojamojo turto 

ilgalaikės nuomos konkurse.  
1.18. Sutartis – Nuomos sutartis, sudaroma raštu tarp Nuomininko ir Nuomotojo.  

 

2. NUOMOS OBJEKTAS 

2.1. Nuomotojas konkurso būdu nuomoja Nuomos objektą ir kviečia Dalyvius pateikti pasiūlymus išsinuomoti 
Nuomos objektą:  

Dalis Pavadinimas Adresas Unikalus Nr. Plotas, kv. m Nuomos 
terminas 

1. Negyvenamoji patalpa - 
Administracinės patalpos 

Saltoniškių g. 10A-306 4400-5802-3726:8031 89,54 3 metai  

2. Negyvenamoji patalpa - 
Administracinės patalpos 

Saltoniškių g. 10A-307 4400-5802-3730:8032 138,09 

3. Dalis kitų inžinerinių statinių - 
Kiemo statinių (asfalto dangos) 

Saltoniškių g. 10A 1098-5034-2022 737,00 

Pastaba: platesnis Nuomos objekto aprašymas pateikiamas 1 priede. 

 
2.2. Nuomos objektas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas arba yra gauti visi nuomos sutarčiai 

sudaryti reikiami suinteresuotų šalių leidimai ir/ar sutikimai.  
2.3. Dalyvis pateikdamas Pasiūlymą patvirtina, kad susipažino su šiomis Sąlygomis ir su jomis sutinka.  
2.4. Dalyvis gali teikti Pasiūlymą tik visoms Nuomos objekto dalims. 
2.5. Dalyvis, norėdamas išsiaiškinti bet kokius su šiuo Konkursu susijusius klausimus, gali kreiptis į TVPK 

projektų vadovę Ingą Gerkavičę, tel. +370 615 09120, el. paštas inga.gerkavice@chc.lt.  
2.6. Dalyvis su Nuomos objektų gali susipažinti jo apžiūros metu. Apžiūra vykdoma  iš anksto suderinus laiką 

su 2.5. punkte nurodytais kontaktiniais asmenimis.    
  



 

3. NUOMPINIGIAI   

3.1. Nuomos objektas išnuomojami už didžiausią pasiūlytą Nuomos kainą (Nuompinigius), bet ne mažesnę 
nei:  

Dalis Pavadinimas Adresas Unikalus Nr. Plotas, 
kv. m 

Eur/kv. m/mėn. 
be PVM 

Viso Eur/mėn. 
be PVM 

Viso Eur/mėn. 
su PVM 

1. Negyvenamoji 
patalpa - 
Administracinės 
patalpos 

Saltoniškių g. 
10A-306 

4400-5802-
3726:8031 

89,54 2,88 257,88 312,04 

2. Negyvenamoji 
patalpa - 
Administracinės 
patalpos 

Saltoniškių g. 
10A-307 

4400-5802-
3730:8032 

138,09 2,88 397,70 481,22 

3. Dalis kitų 
inžinerinių statinių - 
Kiemo statinių 
(asfalto dangos) 

Saltoniškių g. 
10A 

1098-5034-
2022 

737,00 0,29 213,73 258,61 

Viso nuompinigių dydis: 869,31 1 051,87 

 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

4.1. Konkurso Dalyvis turi užpildyti ir pateikti Pasiūlymo pateikimo formą (1 priedas), nurodydamas siūlomą 
Nuompinigių dydį Nuomos objektui (suma skaičiais ir žodžiais).   

4.2. Konkurso Dalyvio Pasiūlyme turi būti:  
4.2.1.  Jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai 

duomenys;  
4.2.2.  Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo – pavadinimas, registruotos buveinės adresas, faktinės 

buveinės adresas (jei jis skiriasi nuo registruotos), atstovaujančio asmens vardas, pavardė, 
atstovavimo pagrindas, kontaktiniai duomenys; 

4.2.3. Siūlomas Nuomos objekto Nuompinigių dydis (suma skaičiais ir žodžiais).   
4.3. Pasiūlymas turi būti pasirašytas Dalyvio (jei konkurse dalyvauja fizinis asmuo) ar įmonės vadovo (jei 

konkurse dalyvauja juridinis asmuo) arba jų įgaliotų atstovų. Jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, prie 
Pasiūlymo turi būti pridedami dokumentų, patvirtinančių pasirašiusiojo asmens įgaliojimus, originalai 
arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. Kai atstovaujama fiziniam asmeniui, įgaliojimas 
turi būti patvirtintas notaro Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

4.4. Jei Dalyvis yra juridinis asmuo, dalyvis kartu su Pasiūlymu taip pat turi pateikti juridinio asmens 
registravimo pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro trumpojo išrašo (jei tos rūšies juridinis asmuo 
privalo juos turėti) įmonės nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.  

4.5. Dalyvis gali pateikti tik vieną Pasiūlymą visoms Nuomos objekto dalims. Jei Dalyvis pateikia du ar daugiau 
Pasiūlymų, siūlydamas skirtingus Nuompinigių  dydžius, galiojančiu laikomas Pasiūlymas su didžiausiu 
pasiūlytu Nuompinigių dydžiu. Alternatyvių Pasiūlymų pateikti neleidžiama.  

4.6. Pasiūlymą reikia pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio mėn. 13 d. 15:00 val. imtinai. 
4.7. Dalyvis pasirašytą skenuotą PDF formato ar patvirtintą el. parašu pasiūlymą turi pateikti elektroniniu 

paštu nuoma@chc.lt, laiško temoje nurodant „NUOMOS OBJEKTO NR. 2022.11-1 ILGALAIKĖS NUOMOS 
KONKURSUI. NEATIDARYTI IKI 2022 M. GRUODŽIO MĖN. 13 D. 15:00 VAL.“. 

4.8. Po 4.7. punkte nurodyto laiko gauti Pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. 
4.9. Pasiūlymai ir jų pataisymai, gauti iki Pasiūlymo pateikimo galutinio termino, bus peržiūrimi 2022 m. 

gruodžio mėn. 13 d. 15:10 val., adresu AB Vilniaus šilumos tinklai, Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva. 
4.10. Vertinami ir lyginami tik Konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai.  
4.11. Jei iki Pasiūlymų pateikimo galutinio termino nurodyto 4.6. punkte negautas nė vienas pasiūlymas arba 

visi pasiūlymai atmetami, konkursas laikomas neįvykusiu ir konkurso procedūros yra nutraukiamos. Jei 
gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis Konkurso Sąlygas, Konkursas laikomas įvykusiu.  

4.12. Kiekvienas Dalyvis gali atšaukti savo Pasiūlymą, apie tai raštu pranešdamas Nuomotojui iki nustatyto 
Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Pasibaigus šiam terminui, Pasiūlymas negali būti keičiamas. 

4.13. Dalyvių Pasiūlymai privalo galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo Konkurso dienos. Jei Pasiūlyme 
jo galiojimo laikotarpis nenurodytas, laikoma, kad Pasiūlymas galioja šiame punkte nurodytą laikotarpį.  



 

4.14. Pasiūlymai ir kita korespondencija bei dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei dalis korespondencijos 
pateikiama kita nei lietuvių kalba, kartu turi būti pridedamas Pasiūlymą teikiančio Dalyvio parašu 
patvirtintas korespondencijos vertimas į lietuvių kalbą.  

4.15. Nuomotojas neatsako dėl Pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl telekomunikacijų 
priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Nuomotojas, gavęs Pasiūlymą po nurodytos 
galutinės Pasiūlymų pateikimo datos, apie tai informuoja Dalyvį ir  tokio Pasiūlymo nevertina.  

4.16. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei vertinami konfidencialiai, Dalyviams ar jų įgaliotiesiems atstovams 
nedalyvaujant. Jei bus nustatoma, kad Dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti 
įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos Nuomos procedūros, Nuomotojas gali atmesti jo Pasiūlymą.  

4.17. Nuomotojas turi teisę prašyti, kad Dalyvis paaiškintų pateiktą Pasiūlymą.  
4.18. Nuomotojas turi teisę pakeisti ar papildyti nuomos dokumentus iki galutinio Pasiūlymų pateikimo 

termino. Visi Pasiūlymus pateikę Dalyviai apie tai informuojami raštu.  
4.19. Dalyvio pateiktas Pasiūlymas atmetamas, jeigu pateiktas Pasiūlymas neatitinka Nuomos sąlygose 

nurodytų reikalavimų ar juose pateikta informacija neatitinka tikrovės. Atmetami Pasiūlymai nebus 
vertinami.  

4.20. Nuomos sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai bus vertinami remiantis didžiausios 
nuomos kainos (Nuompinigių), kuri nurodyta 1 priede esančios lentelės grafoje  „Eur 1 kv. m/mėn. be 
PVM“, kriterijumi.  

4.21. Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Nuomos sąlygose nustatytus 
reikalavimus ir kurio Nuompinigių dydis už Nuomos objektą bus didžiausias. Kai keli Pasiūlymai 
pateikiami vienodomis kainomis, sudarant Pasiūlymų eilę, pirmesniu į šią eilę įrašomas Dalyvis, 
anksčiausiai pateikęs Pasiūlymą. 

4.22. Nuomotojas, priėmęs sprendimą dėl Laimėjusio pasiūlymo, informuoja apie tai visus Dalyvius, kurie 
pateikė Pasiūlymus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.  

4.23. Nuomotojas gali priimti sprendimą nutraukti konkursą arba atmesti visus konkurso pasiūlymus, kai: 
4.23.1. visi pateikti pasiūlymai neatitinka Nuomos Sąlygose nustatytų reikalavimų;  
4.23.2. atsirado aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti; 
4.23.3. iki nustatyto galutinio Pasiūlymų pateikimo termino negautas nei vienas pasiūlymas. 

4.24. Pardavėjui priėmus sprendimą nutraukti Konkursą arba atmesti visus Konkurso Pasiūlymus Nuomotojas 
informuoja apie tai visus Pasiūlymus pateikusius Dalyvius nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau 
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos visiems Pasiūlymus pateikusiems 
Dalyviams išsiunčiami pranešimai apie Konkurso nutraukimą arba visų Konkurso pasiūlymų atmetimą. 

 

5. SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS 

5.1. Konkurso Dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, apie tai pranešama raštu ne vėliau, kaip per 
3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo ir jis kviečiamas sudaryti Sutartį. Nuomos sutartis 
sudaroma ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos arba 
nuo sprendimo, kai konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius 
dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį, arba ne anksčiau kaip 
kitą dieną po Turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu Turto nuomininku. 

5.2. Sutartis sudaroma pagal Sutarties projekto formą (2 priedas). 
5.3. Jei Laimėtojas, kuriam buvo pasiūlyta pasirašyti Sutartį: 1) raštu atsisako tai padaryti, 2) nepasirašo 

Sutarties per Nuomotojo nustatytą laikotarpį, tokiu atveju Nuomotojas turi teisę pasiūlyti pasirašyti 
Sutartį kitam Dalyviui, kurio nuomos kaina yra antra pagal dydį po atsisakiusio sudaryti Sutartį Laimėtojo 
šiame skyriuje nurodyta tvarka. 
 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Nuomotojas nekompensuoja ir neatsako už Konkurso Dalyvių patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu 
Konkurse.  

6.2. Nuomotojas atsakys į kiekvieną rašytinį Dalyvio prašymą paaiškinti nuomos dokumentus, jeigu jis gautas 
ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) dienas iki konkurso Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

6.3. Konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų ir 
konfidencialumo reikalavimų. 



 

6.4. Bet kokie Nuomotojo ir Dalyvių tarpusavio santykiai, nenumatyti šiose sąlygose, reguliuojami Lietuvos 
Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai tarp Nuomotojo ir Dalyvių, taip pat konkursą Laimėjusio 
Dalyvio, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

PRIEDAI 

1 Priedas - Pasiūlymo forma. 
2 Priedas - Nuomos sutarties specialiosios dalies (SD) ir bendrosios dalies (BD) projektas. 
3 Priedas - Nuomos objekto aprašymas, nuotraukos ir planai. 
 

___________________________________ 
 


