NT VALDOS, UAB NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO AUKCIONO BŪDU TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. NT Valdos, UAB nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja NT Valdos,
UAB nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo specialaus aukciono būdu () organizavimą ir
vykdymą.
2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
•
Aukcionas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas, kai Pardavėjui nuosavybės
teise priklausantis nekilnojamasis turtas siūlomas parduoti per tarpininką — Aukciono organizatorių, kai neribojamas
Potencialių pirkėjų skaičius, o Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su didžiausią pirkimo kainą pasiūliusiu Aukciono
dalyviu, kurį Aukciono komisija pripažįsta Aukciono laimėtoju. Aukcionas vykdomas kaip specialus, todėl Pardavėjas gali
nutraukti Aukciono vykdymą arba atsiimti bet kurį (-iuos) Aukciono objektą (-us) iš Aukciono bet kuriuo metu po Aukciono
paskelbimo (Taisyklių 6 punktas) šių Taisyklių 29 punkte numatytais atvejais.
•
Aukciono dalyvis – Potencialus pirkėjas, kurį Aukciono komisija pripažįsta Aukciono dalyviu.
•
Aukciono dalyvių registras — registras, kurio forma pateikta Taisyklių 2 priede.
•
Aukciono dokumentai — paraiška dalyvauti Aukcione (toliau – Paraiška) bei kiti Taisyklėse nurodyti dokumentai.
•
Aukciono komisija — Aukciono organizatoriaus sudaryta komisija Aukcionui organizuoti, vykdyti ir prižiūrėti, susidedanti
iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių: 2 (dviejų) Aukciono organizatoriaus atstovų ar Pardavėjo, ar Pardavėjo pasitelkto (-ų)
trečiojo (-iųjų) asmens (-ų). Vienas Aukciono komisijos narys skiriamas Aukciono komisijos pirmininku, kitas — Aukciono
vedėju, trečias - Aukciono protokoluotoju.
•
Aukciono laimėtojas — didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kurį Aukciono komisija paskelbė Aukciono laimėtoju.
•
Aukciono objektas — Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, parduodamas Aukcione.
•
Aukciono organizatorius — UAB „Inreal“, juridinio asmens kodas 300576166, buveinės adresas T. Narbuto g. 5, Vilnius.
•
Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis — Taisyklių 5 priede nurodytos sąlygos, kuriomis sudaroma Pirkimopardavimo sutartis.
•
Pardavėjas – NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, buveinės adresas Smolensko g. 5, 03202 Vilnius,
Lietuva (korespondencijos adresas: Smolensko g. 5, Vilnius).
•
Pirkėjas – Aukciono laimėtojas, su kuriuo sudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis.
•
Pirkimo-pardavimo sutartis – Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Aukciono
laimėtojo (Pirkėjo).
•
Potencialus pirkėjas – Lietuvos Respublikos ar užsienio fizinis arba juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, taip pat
Lietuvos Respublikoje įsteigtos kitos šalies įmonės filialas, pateikęs Aukciono komisijai Aukciono dokumentus, sumokėjęs
pradinį įnašą ir įrašytas į Aukciono dalyvių registrą.
3.

Aukcioną organizuoja ir vykdo Aukciono organizatorius.

4.

Aukcione gali dalyvauti asmenys arba asmenų grupės, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę
įsigyti nuosavybės teise Aukciono objektą. Aukciono dalyviais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai
asmenys, Aukciono dieną ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų.

5.

Taisyklės taikomos asmenims, pageidaujantiems dalyvauti Aukcione, Potencialiems pirkėjams, Aukciono dalyviams,
Aukciono laimėtojams, Pirkėjams, Pardavėjui, Aukciono komisijai ir Aukciono organizatoriui.

II. AUKCIONO PASKELBIMAS
6. Aukciono organizatorius iš anksto paskelbia apie rengiamą Aukcioną (toliau – Skelbimas) Aukciono organizatoriaus
internetiniame tinklalapyje adresu http://ntvaldos.inreal.lt ne vėliau kaip prieš 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną
iki Aukciono vykdymo pradžios ir patalpina informaciją apie Aukciono objektus. Informacija apie rengiamą Aukcioną
taip pat gali būti skelbiama Pardavėjo internetiniame tinklalapyje adresu http://www.valdos.eu, kitose žiniasklaidos
priemonėse (internetiniuose portaluose, tinklalapiuose, dienraščiuose ir pan.).
7.

Informacijoje apie Aukciono objektą nurodoma:
7.1. Aukciono objekto kodas;
7.2. Informacija apie Aukciono objektą:
7.2.1 nekilnojamojo turto pavadinimas ir pagrindiniai duomenys (adresas, plotas, paskirtis, unikalus numeris);
7.2.2 pastabos apie daiktinių teisių suvaržymus, jeigu tokių yra;
7.2.3 pradinė nekilnojamojo turto kaina bei kita informacija, kurią Pardavėjas ar Aukciono organizatorius
nusprendžia skelbti.
7.3. Pradinio įnašo dydis – 5 (penki) procentai nuo Aukciono objekto pradinės pardavimo kainos (įskaitant PVM), bet ne

daugiau kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);
7.4. Aukciono organizatorius;
7.5. Už Aukciono objekto apžiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys bei galimi objekto apžiūros
laikai (jeigu Aukciono objekto apžiūra yra galima);
7.6. Aukciono dokumentų sąrašas, jų registravimo pradžia ir pabaiga (data ir laikas), taip pat Aukciono dokumentų
priėmimo adresas, savaitės dienos ir darbo valandos, kuriomis Aukciono dokumentai priimami registracijai, Aukciono
dokumentų pateikimo būdas ir elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti siunčiami Aukciono dokumentai, jei
leidžiamas toks dokumentų pateikimo būdas;
7.7. Aukciono vykdymo data, laikas ir vieta. Skelbime gali būti nurodyta ir pakartotinio Aukciono vykdymo data, laikas ir
vieta; nurodoma, kad pakartotinis Aukcionas bus vykdomas neįvykus pirmajam Aukcionui.
8.

Informacijoje apie Aukciono objektą gali būti nurodoma, kad keli nekilnojamojo turto objektai komplektuojami į vieną
Aukciono objektą ir yra parduodami kartu. Tokiu atveju visiems Aukciono objektą sudarantiems nekilnojamojo turto
objektams suteikiamas vienas bendras Aukciono objekto kodas, o Aukciono dalyvis gali teikti kainos pasiūlymus tik
dėl visų Aukciono objektą sudarančių nekilnojamojo turto objektų. Aukciono dalyvis turi siūlyti kainą už visą Aukciono
objektą; jeigu Aukciono dalyvio nekilnojamojo turto objektų siūlomų kainų suma nesutampa su bendra siūloma kaina
už visą Aukciono objektą, nustatant Aukciono laimėtoją, vertinama tik bendra siūloma kaina.

9.

Visa Pardavėjo ar Aukciono organizatoriaus pateikta informacija apie Aukciono objektą, įskaitant, bet neapsiribojant,
Aukciono objekto nuotraukas, planus, žemėlapius ir kt., laikytina teisinga, tačiau nei Pardavėjas, nei Aukciono
organizatorius negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos tikslumo, išbaigtumo ir kokybės, taip pat
neįsipareigoja jos atnaujinti ir už tai neatsako. Už informacijos tikslumo, išbaigtumo ir aktualumo patikrinimą atsako
Potencialus pirkėjas.
Pardavėjas papildomai akcentuoja, kad tais atvejais, kuomet Aukciono objektas yra žemės sklypas (ar žemės sklypas
yra kaip dalis Aukciono objekto), Potencialus pirkėjas privalo papildomai išnagrinėti bei įvertinti visas su tokiu Aukciono
objektu (jo dalimi) susijusias galimas teisines bei ekonomines rizikas. Kai Aukciono objektas yra statinys, Potencialus
pirkėjas taip pat privalo išsiaiškinti visą situaciją, susijusią su žemės sklypu ar jo dalimi, kurią užima Aukciono objektas
ir kuri yra būtina Aukciono objektui naudoti pagal paskirtį; jeigu Pardavėjas nėra žemės sklypo, kuriame yra Aukciono
objektas, savininkas, žemės sklypas yra nesuformuotas, nėra sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis ar esant kitai
situacijai, Potencialus pirkėjas privalo savarankiškai išsiaiškinti visus žemės sklypo naudojimo, teisių į žemės sklypą,
žemės sklypo suformavimo ir kt. klausimus dėl žemės sklypo ar jo dalies naudojimo įteisinimo su Nacionaline žemės
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ar kitu atitinkamu subjektu.

10. Potencialus pirkėjas, sumokėjęs nustatyto dydžio pradinį įnašą ir pateikęs pasirašytą Įsipareigojimą dėl konfidencialios
informacijos apsaugos (Taisyklių 3 priedas), turi teisę Aukciono organizatoriaus ir Pardavėjo nustatyta tvarka
susipažinti su dokumentais, susijusiais su Aukciono objektu (įsigijimo dokumentai, nuomos sutartys, jei tokios
sudarytos, ir pan.) iki Aukciono dienos.
11. Potencialus pirkėjas ir/ar Aukciono dalyvis yra visiškai atsakingi už:
11.1. savarankišką Aukciono objekto teisinio, mokestinio, aplinkos apsaugos, techninio ir kt. patikrinimo atlikimą bei
patikrinimų ataskaitų peržiūrą ir įvertinimą;
11.2. savarankišką Aukciono objekto faktinę apžiūrą, būklės, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės būklės, kokybės,
įskaitant, bet neapsiribojant, projekto, darbų, statinio, jame esančių įrenginių, inžinerinių sistemų ir tinklų, kt. kokybės,
patikrinimą, trūkumų/ defektų įvertinimą, įsitikinimą Aukciono objekto tinkamumu ir atitikimu Potencialaus pirkėjo,
Aukciono dalyvio lūkesčiams/ tikslams, susipažinimą su Aukciono objekto dokumentacija ir jos patikrinimą ir visus
kitus galimus patikrinimus;
11.3. visos viešai prieinamos informacijos apie Aukciono objektą patikrinimą;
11.4. užklausų pateikimą valstybės institucijoms, pareigūnams ir kitiems subjektams dėl informacijos apie Aukciono
objekte vykdomų/ vykdytų bei potencialiai galimų vykdyti veiklų, galimus aplinkos apsaugos, žemės naudojimo,
statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus ir reikalavimų pažeidimus, bet kokių kitų įstatymų, kodeksų, taisyklių,
reglamentų ir pan. reikalavimus ir reikalavimų pažeidimus;
11.5. informacijos apie mokesčius, mokėtinus už Aukciono objektui teiktas komunalines ir kitas paslaugas, kitus
mokesčius, susijusius su Aukciono objektu, bei esamus įsiskolinimus už Aukciono objektą, patikrinimą;
11.6. Pardavėjo nuostolių atlyginimą, įskaitant, bet neapsiribojant, Taisyklių 41 punkte numatytu atveju.
12. Potencialiems pirkėjams, Aukciono dalyviams yra rekomenduojama asmeniškai atlikti Aukciono objekto patikrą/apžiūrą
vietoje ir savarankiškai patikrinti visos, jų manymu, reikalingos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija
apie mokesčius, mokėtinus už Aukciono objektui teiktas komunalines ir kitas paslaugas, kitus mokesčius, susijusius
su Aukciono objektu, bei esamus įsiskolinimus. Tokie patikrinimo veiksmai privalo būti atlikti iki Aukciono dienos.
Aukciono objektas yra parduodamas tokios būklės, kokios jis yra Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu.

Pardavėjas ir Aukciono organizatorius neteikė, neteikia ir neteiks jokių tiesioginių ar netiesioginių rašytinių ar žodinių
pareiškimų ar garantijų dėl parduodamo Aukciono objekto būklės ir kokybės, įskaitant, bet neapsiribojant, jokių
garantijų dėl Aukciono objekto vertės, būklės, atitikimo teritorijų planavimo, statybos, aplinkos apsaugos ir kitiems
teisės aktų reikalavimams ar tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, išskyrus pareiškimus ir garantijas bei dokumentus
ir/ar pažymas, kuriuos privaloma pateikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, siekiant sudaryti ir
notariškai patvirtinti Pirkimo-pardavimo sutartį. Be to, neteikiamos jokios garantijos dėl inžinerinių tinklų bei bet kokių
kitų komunikacijų buvimo, galimybės juos įrengti ir/ ar prie jų prisijungti.
13. Nei Pardavėjas, nei Aukciono organizatorius neatsako už jokią žalą ir nuostolius dėl galimų Aukciono objekto trūkumų,
įskaitant, bet neapsiribojant, galinčių kilti dėl Aukciono objekto neatitikimo statybos, teritorijų planavimo, aplinkos
apsaugos ir kitiems teisės aktų reikalavimams, tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, bet kokio privalomo leidimo
nebuvimo arba Aukciono objekto neatitikimo Potencialaus pirkėjo lūkesčiams ar bet kokios trečiosios šalies pateiktai
informacijai apie Aukciono objektą.
III. AUKCIONO DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
14. Dalyvauti Aukcione turi teisę tik Taisyklių nustatyta tvarka pateikę Aukciono dokumentus ir užsiregistravę Potencialūs
pirkėjai, Aukciono komisijos pripažinti Aukciono dalyviais ir įrašyti į Aukciono dalyvių registrą. Aukciono dalyvius
registruoja Aukciono organizatorius Taisyklėse nustatyta tvarka.
15. Prieš registruodamasis Aukciono dalyviu, fizinis arba juridinis asmuo arba jų įgalioti asmenys (atstovai) turi sumokėti
ne mažesnį nei Skelbime nurodytą pradinį įnašą. Pradinis įnašas sumokamas į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT64 7300
0101 2486 3706, esančią banke ,,Swedbank“, AB, gavėjas NT Valdos, UAB, gavėjo kodas 300634954, nurodant
mokėjimo paskirtį: „Aukciono dalyvio pradinis įnašas už Aukciono objektą Nr. [Aukciono objekto kodas]".
16. Asmuo, norintis registruotis dalyvavimui Aukcione, iki Skelbime nurodyto Aukciono dokumentų registravimo termino
pabaigos, kuris negali būti vėlesnis nei 1 (viena) darbo diena iki Aukciono vykdymo pradžios, Aukciono organizatoriui
turi pateikti:
16.1. Tinkamai užpildytą Paraišką, kurios forma yra pateikta Taisyklių 1 priede; visi atitinkami Paraiškos laukai privalo
būti tinkamai ir visiškai užpildyti, priešingu atveju Aukciono organizatorius turi teisę Paraišką atmesti;
16.2. Fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo
(turi būti išduotas nuo 2003 m. sausio 1 d.)) kopiją arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio
organizacijos elektroninio sertifikuoto registro išrašo arba išrašo iš Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės, kurioje
juridinis asmuo įregistruotas, Juridinių asmenų registro kopiją; jeigu Potencialus pirkėjas yra užsienio juridinis asmuo,
turi būti pateikti juridinio asmens įregistravimą bei atstovo įgaliojimus pagrindžiančių dokumentų patvirtinti nuorašai,
kurie turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo,
turinčio teisę verstis šia veikla, parašu);
16.3. Potencialaus Pirkėjo — juridinio asmens vadovo atstovavimo pagrindą patvirtinančio dokumento kopiją;
16.4. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu Aukciono dalyviui atstovauja (t. y. yra pasirašęs Paraišką bei
ketina dalyvauti Aukcione) kitas asmuo, taip pat šio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens
tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo (turi būti išduotas nuo 2003 m. sausio 1 d.)) kopiją. Kai Aukciono
dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
16.5. Pradinio įnašo sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją;
16.6. Kitus Skelbime nurodytus dokumentus (jeigu tokie nurodyti);
16.7. Tuo atveju, kai Aukciono objektas yra žemės sklypas ar statiniai kartu su jiems priskirtu žemės sklypu, fizinis
asmuo, neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, turi pateikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3
dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo (toliau — Konstitucinis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus
atitinkančios užsienio valstybės pilietybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad asmuo yra
tokios užsienio valstybės arba Lietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas, nuorašą; užsienio juridinis asmuo ar kita
organizacija turi pateikti juridinio asmens ar kitos organizacijos aktualų ir išsamų išrašą apie juridinį asmenį iš
valstybės, kurioje juridinis asmuo įregistruotas, Juridinių asmenų registro ar kitos institucijos, ir steigimo dokumentų
(įstatų, nuostatų, kt.) ar kitų juos atitinkančių dokumentų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ar organizacija yra
įsteigtas(-a) Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančioje valstybėje, nuorašus; šiame
Taisyklių punkte nurodytų užsienio valstybėse išduotų dokumentų nuorašai turi būti legalizuoti ar patvirtinti žyma
Apostille ir išversti į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, turinčio teisę verstis šia veikla, parašu);
16.8. Jeigu Aukcione pageidauja dalyvauti asmenų grupė – sandorio dėl ketinimo įsigyti Aukciono objektą bendrosios
dalinės nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopiją;
16.9. Aukciono laimėtojas prieš sudarant Pirkimo–pardavimo sutartį privalo pateikti Aukciono organizatoriui Taisyklių
16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.7, 16.8 punktuose nurodytų Aukciono dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintus šių
Aukciono dokumentų nuorašus, taip pat teigiamą Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos
koordinavimo komisijos sprendimą (išvadą), tuo atveju, jeigu Aukciono objekto atžvilgiu yra taikomas Lietuvos

Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas.
17. Aukciono dokumentai Aukciono organizatoriui pateikiami užklijuotame ir antspauduotame (jeigu Potencialus pirkėjas
yra juridinis asmuo ir antspaudą naudoja) voke įteikiant asmeniškai arba per kurjerį. Ant voko, kuriame pateikiami
Aukciono dokumentai, rašomas Aukciono organizatoriaus pavadinimas, adresas, Aukciono vykdymo data ir nuoroda
„Aukciono dokumentai. Aukciono objekto kodas: [užrašomas Aukciono objekto kodas(-ai)]". Taip pat nurodomi
Aukcione norinčio registruotis fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas ir
buveinės adresas. Aukciono dokumentai pateikiami Aukciono organizatoriaus adresu. Jeigu nurodyta Skelbime,
Aukciono dokumentai gali būti pateikiami skenuoti Skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu.
18. Aukciono dokumentus Aukciono organizatorius registruoja Aukciono dalyvių registre, užpildydamas jo formos
atitinkamus stulpelius. Aukciono organizatorius patikrina Aukciono dokumentus ir jeigu jie atitinka Taisyklių nustatytus
reikalavimus bei nėra Taisyklių 18, 19, 21, 22 punktuose nurodytų Paraiškos atmetimo pagrindų, Aukciono
organizatorius pripažįsta Aukciono dokumentus pateikusį Potencialų pirkėją Aukciono dalyviu ir likusius duomenis apie
jį (įskaitant ir sprendimą pripažinti Aukciono dalyviu) įrašo Aukciono dalyvių registre bei išduoda Aukciono dalyvio
kortelę, nurodant jos išdavimo numerį, datą ir laiką, apie kurios išdavimą Aukciono dalyvis yra informuojamas
Paraiškoje nurodytu būdu. Aukciono organizatorius Aukciono dalyvio kortelę įteikia Aukciono dieną faktinio Aukciono
dalyvių registravimo metu. Aukciono dalyvio kortelė suteikia teisę Aukciono dalyviui ar jo atstovui dalyvauti vykdant
Aukcioną. Aukciono organizatorius, patikrinęs Aukciono dokumentus ir aptikęs bet kokio pobūdžio Aukciono
dokumentų pateikimo trūkumus, registruoja juos Aukciono dalyvių registre ir informuoja netinkamai Aukciono
dokumentus pateikusį asmenį apie šiuos trūkumus Paraiškoje nurodytu būdu bei nustato terminą, kuris negali būti
vėlesnis nei Aukciono vykdymo pradžia, nustatytiems trūkumams pašalinti. Jei asmuo per nustatytą terminą pašalina
nustatytus trūkumus, Aukciono organizatorius priima Potencialaus pirkėjo Paraišką ir pripažįsta jį Aukciono dalyviu. Jei
per Aukciono organizatoriaus nustatytą pateiktų Aukciono dokumentų trūkumų pašalinimo laikotarpį Potencialus
pirkėjas nepašalina nustatytų trūkumų ir nepateikia tinkamų dokumentų Aukciono organizatoriui (Aukciono
organizatoriaus adresu), Aukciono komisija turi teisę atmesti Potencialaus pirkėjo Paraišką; Aukciono organizatorius
pažymi Paraiškos atmetimo datą bei laiką Aukciono dalyvių registre. Baigtą pildyti Aukciono dalyvių registrą pasirašo
visi Aukciono komisijos nariai.
19. Aukciono organizatorius nepriima Aukciono dokumentų, pateiktų pasibaigus Skelbime nurodytam Aukciono dokumentų
registravimo terminui. Nei Pardavėjas, nei Aukciono organizatorius neatsako už Aukciono dokumentų būklę jų gavimo
metu ar Aukciono dokumentų gavimo užtikrinimą.
20. Pardavėjas ir Aukciono organizatorius neatsako už kurjerių tarnybų/ pašto paslaugų teikėjų vėlavimus ar kitus atvejus,
elektroninių ryšių ar kitus sutrikimus, dėl kurių Aukciono dokumentai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Potencialus
pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Aukciono dokumentai būtų išsiųsti ir pateikti Aukciono organizatoriui laiku.
Potencialus pirkėjas privalo savarankiškai įvertinti galimus kurjerių tarnybų/pašto paslaugų teikėjų vėlavimus, interneto
ryšio ir kitus sutrikimus, tokių paslaugų teikimo trukmę ir kt.
21. Aukciono komisija turi teisę atmesti Potencialaus pirkėjo Paraišką ir nepripažinti jo Aukciono dalyviu arba atsisakyti
pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju, jeigu:
21.1. pateikti ne visi Taisyklėse nurodyti Aukciono dokumentai arba jie neatitinka Taisyklių 16 punkte nustatytų
reikalavimų ar neįvykdytas Taisyklių 15 punkte nurodytas reikalavimas;
21.2. pradinis įnašas pervestas ne į Taisyklių 15 punkte nurodytą sąskaitą. Jeigu pradinis įnašas buvo pervestas ne j
Pardavėjo vardu atidarytą banko sąskaitą, Aukciono organizatorius ir Pardavėjas neatsako už šių lėšų grąžinimą
Potencialiam pirkėjui ar jo atstovui;
21.3. Paraiškoje nenurodytas finansavimo būdas;
21.4. Paraiškoje nėra Potencialaus pirkėjo ar jo įgalioto atstovo parašo;
21.5. užpildyti ne visi Paraiškos laukai arba Paraiškoje nurodyta informacija yra neteisinga, netiksli, neišsami;
21.6. Potencialus pirkėjas yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, reorganizuojamas, jam iškelta bankroto byla arba
bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka arba yra aplinkybių, leidžiančių manyti, kad Potencialus pirkėjas gali
tapti nemokus, jam gali būti keliama bankroto byla, Potencialus pirkėjas gali būti restruktūrizuojamas, ir kt.;
21.7. tuo atveju, kai Aukciono objektas yra žemės sklypas ar statiniai kartu su jiems priskirtu žemės sklypu, Potencialus
pirkėjas arba bent vienas asmenų grupės narys tais atvejais, kai Potencialus pirkėjas yra fizinių ir (ar) juridinių
asmenų grupė, neatitinka Konstitucinio įstatymo 4 straipsnyje nustatytų kriterijų.
22. Aukciono komisija gali atmesti Potencialaus pirkėjo Aukciono dokumentus ir atsisakyti pripažinti jį Aukciono dalyviu
arba atsisakyti pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju, jeigu Aukciono organizatoriui
ar Pardavėjui yra žinoma ar jie turi pagrįstų įtarimų, kad Potencialus pirkėjas ar Aukciono dalyvis (arba bent vienas

narys iš asmenų grupės tais atvejais, kai Potencialus pirkėjas ar Aukciono dalyvis yra fizinių ir (ar) juridinių asmenų
grupė) atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
22.1. gali būti susijęs su terorizmo finansavimu. Jeigu Potencialus pirkėjas ar didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis
yra juridinis asmuo, jis taip pat laikomas susijusiu su terorizmo finansavimu, kai šį kriterijų atitinka bet koks tiesiogiai
su šiuo juridiniu asmeniu susijęs asmuo ar juridinio asmens atstovas;
22.2. yra pakankamai duomenų teigti, kad pinigai, skirti sumokėti už Aukciono objektą arba kitoms prievolėms pagal
Pirkimo-pardavimo sutartį vykdyti, gali būti sukaupti nusikalstamu ar kitu neteisėtu būdu;
22.3. yra kitų aplinkybių, dėl kurių Pardavėjas negali pradėti dalykinių santykių su Potencialiu Pirkėju ar Aukciono dalyviu.
23. Aukciono komisija, atmesdama Aukciono dokumentus arba atsisakydama pripažinti Aukciono dalyvį Aukciono
laimėtoju Taisyklių 21.6, 21.7 ir 22 punktuose nurodytais pagrindais, neprivalo kreiptis j kompetentingas Lietuvos
Respublikos ar užsienio institucijas ar įstaigas dėl Taisyklių 21.6, 21.7 ir 22 punktuose nurodytus kriterijus
pagrindžiančios informacijos ir neprivalo pateikti Potencialiam pirkėjui ar Aukciono dalyviui jokių pažymų ar kitų
įrodymų, pagrindžiančių šią Aukciono organizatoriaus, Aukciono komisijos ar Pardavėjo turimą informaciją.
24. Jeigu Potencialaus pirkėjo Aukciono dokumentai atmetami ir jis nepripažįstamas Aukciono dalyviu, tai nurodoma
Aukciono dalyvių registre, kartu nurodant priežastis, dėl kurių atmesti Aukciono dokumentai. Asmenis, kurie
nepripažįstami Aukciono dalyviais, Aukciono organizatorius per 5 (penkias) darbo dienas po Aukciono informuoja
raštu, pranešimą siųsdamas Paraiškoje nurodytu būdu, nurodydamas priežastį, dėl kurios atmesti Aukciono
dokumentai ir Potencialus pirkėjas nebuvo pripažintas Aukciono dalyviu.
25. Pradiniai įnašai Potencialiems pirkėjams, nepripažintiems Aukciono dalyviais dėl šių Taisyklių 21 ir 22 punktuose
nurodytų priežasčių, grąžinami be atskaitymų, išskyrus Taisyklių 21.2 ir 32 punktuose numatytus atvejus, taip pat 22
punkte nurodytus atvejus, jei yra kokios nors institucijos nurodymas/patvarkymas dėl Potencialaus pirkėjo lėšų arešto,
sulaikymo, bet kokio kito apribojimo. Pradiniai įnašai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po Aukciono dienos.
26. Potencialus pirkėjas, pateikęs Paraišką ir Aukciono dokumentus, iki Aukciono dokumentų registravimo termino
pabaigos turi teisę atsisakyti dalyvauti Aukcione, pateikdamas Aukciono organizatoriui rašytinį prašymą (prašymas
privalo būti pasirašytas) grąžinti Aukciono dokumentus, kuriame, be kitų duomenų, nurodo sąskaitos, į kurią turi būti
grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitus. Aukciono komisija Aukciono dalyvių registre turi įrašyti atsisakymo dalyvauti
Aukcione datą ir laiką, pasirašyti. Potencialiam pirkėjui, atsisakiusiam dalyvauti Aukcione iki Aukciono dokumentų
registravimo termino pabaigos, Aukciono dokumentai ir sumokėtas pradinis įnašas gražinami per 10 (dešimt) darbo
dienų po Aukciono dienos. Toks Potencialus pirkėjas turi teisę iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos
pateikti naujus Aukciono dokumentus. Pateikiant naujus Aukciono dokumentus, turi būti pateikiami visi Taisyklių 16
punkte išvardinti dokumentai bei išpildytos visos kitos Taisyklėse numatytos sąlygos. Jei nauji Aukciono dokumentai
yra pateikiami kitam Aukciono objektui, prieš pateikdamas naujus Aukciono dokumentus, Potencialus pirkėjas turi
sumokėti pradinį įnašą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kai asmuo pateikia naujus Aukciono dokumentus ir
neatšaukia ankstesnių, laikoma, kad Potencialus pirkėjas atšaukė anksčiau pateiktus Aukciono dokumentus ir
Aukcione dalyvauja vėliau pateikti Aukciono dokumentai. Potencialus pirkėjas, atšaukęs pateiktus Aukciono
dokumentus ir nepateikęs naujų iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, laikomas atsisakiusiu
dalyvauti Aukcione. Atšaukus Aukciono dokumentus iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, įmokėtas
pradinis įnašas grąžinamas Taisyklėse nurodyta tvarka į Paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.
Priešingu atveju, t. y. jeigu Potencialus pirkėjas iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos nepateikė
Aukciono organizatoriui rašytinio prašymo grąžinti Aukciono dokumentus kaip nurodyta aukščiau, tačiau Aukciono
dieną iki Aukciono pradžios paskelbimo atsisakė dalyvauti Aukcione (pirkti Aukciono objektą, dėl kurio jis pateikė
Paraišką ir Aukciono dokumentus), tokiam Potencialiam pirkėjui jo sumokėtas pradinis įnašas negrąžinamas.
27. Aukciono dokumentai registruojami tik nurodytu Skelbime Aukciono dokumentų registravimo terminu bei jame
nurodytomis dienomis ir valandomis. Aukciono organizatorius, Pardavėjo prašymu, turi teisę (1) pratęsti Aukciono
dokumentų registravimo terminą, apie tai informuodamas Skelbime, ir/arba (2) nukelti Aukciono datą, apie Aukciono
datos pasikeitimą informuodamas Potencialų pirkėją ir/ar Aukciono dalyvį Paraiškoje nurodytu būdu.
28. Jeigu laikotarpyje nuo Aukciono dokumentų registravimo termino pradžios iki Aukciono pradžios neįregistruojamas
bent vienas Aukciono dalyvis, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir Aukciono organizatorius gali skelbti pakartotinį
Aukcioną.
29. Pardavėjas ir/ar Aukciono organizatorius bet kuriuo momentu po Aukciono paskelbimo (Taisyklių 6 punktas) iki
Aukciono dienos turi teisę dėl bet kokių priežasčių nutraukti Aukciono vykdymą arba atsiimti bet kurį (-iuos) Aukciono
objektą (-us). Jeigu Aukciono vykdymas nutraukiamas arba bet kuris (-ie) Aukciono objektas (-ai) atsiimamas (-i) šiame

Taisyklių punkte nustatyta tvarka po to, kai Aukciono organizatorius įregistruoja Aukciono dokumentus, Aukciono
organizatorius apie tai informuoja Potencialų pirkėją ir/ar Aukciono dalyvį Paraiškoje nurodytu būdu. Tokiu atveju
Aukciono dokumentai grąžinami, sumokėtas pradinis įnašas taip pat grąžinamas į Potencialaus pirkėjo / Aukciono
dalyvio Paraiškoje nurodytą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo nutraukti Aukciono vykdymą arba
atsiimti bet kurį (-iuos) Aukciono objektą (-us) priėmimo dienos.
IV. AUKCIONO VYKDYMAS
30. Aukcionas vyksta Skelbime nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku. Aukciono dalyviai privalo atvykti į Aukcioną Aukciono
dieną ne vėliau kaip prieš Aukciono pradžią ir užsiregistruoti Aukciono dalyvių faktiniame registre. Aukciono dalyviai
su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo
pažymėjimą (turi būti išduotas nuo 2003 m. sausio 1 d.)).
31. Aukcioną vykdo Aukciono komisija, kuriai pirmininkauja Aukciono komisijos pirmininkas. Prieš Aukciono pradžią
Aukciono komisijos pirmininkas vieną iš jos narių paskiria Aukciono protokoluotoju. Aukciono vykdymą koordinuoja
Aukciono organizatorius. Aukcionas vykdomas, jeigu dalyvauti jame įregistruotas bent vienas Aukciono dalyvis.
32. Aukciono eigai fiksuoti Aukciono komisija gali naudoti bet kurias technines priemones. Kitiems asmenims draudžiama
filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus. Aukciono organizatorius turi teisę pašalinti iš salės asmenis,
pažeidusius šį draudimą ar kitaip trukdančius vykdyti Aukcioną. Jeigu vykdyti Aukcioną trukdo Aukciono dalyvis,
Aukciono dalyvis pašalinamas iš salės ir netenka teisės dalyvauti Aukciono objekto pirkime. Tokiu atveju pradinis
įnašas Aukciono dalyviui negrąžinamas.
33. Aukciono protokole (Taisyklių 4 priedas) nurodoma Aukciono eiga. Aukciono dalyvių raštu pateiktos Aukciono eigos
pastabos (jei tokios pateikiamos) pridedamos prie Aukciono protokolo. Pasibaigus Aukcionui, protokolo originalus
egzempliorius paliekamas Pardavėjui, o Aukciono organizatoriui ir Aukciono laimėtojui įteikiamos protokolo kopijos.
34. Aukciono metu parduodant Aukciono objektą salėje gali dalyvauti tik tie Aukciono dalyviai arba/ ir jų įgalioti atstovai
(pateikę tokią teisę suteikiančius įgaliojimus), kurie pateikia tuo metu parduodamo Aukciono dalyvio kortelę su nurodytu
to Aukciono objekto kodu.
35. Iki Aukciono pradžios paskelbimo Aukciono komisija įteikia i Aukcioną atvykusiems Aukciono dalyviams Aukciono
dalyvių korteles, patikrina asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, Aukciono dalyvių atstovų įgaliojimus
patvirtinančius dokumentus ir užregistruoja Aukciono dalyvius faktiniame registre.
Aukciono komisijos pirmininkas prieš pradėdamas Aukcioną gali ne ilgiau kaip trims valandoms atidėti Aukciono
pradžią. Pardavėjas turi teisę nurodyti Aukciono komisijos pirmininkui atšaukti Aukcioną iki pasiūlymų teikimo. Toks
Pardavėjo nurodymas Aukciono komisijos pirmininkui yra privalomas.
36. Atlikus Taisyklių 35 punkte nurodytus veiksmus, Aukciono vedėjas skelbia Aukciono pradžią, paskelbia Aukciono
objekto pavadinimą, adresą ir Aukciono objekto kodą. Pradėdamas Aukcioną, Aukciono vedėjas paskelbia pradinę
Aukciono objekto kainą, kurią nustato Pardavėjas, mažiausią kainos didinimo intervalą, kuris yra:
Kai pradinė nekilnojamojo turto kaina Eur (be PVM)

Minimalus kainos didinimo intervalas Eur (be PVM)

Iki 25.000
Nuo 25.001 iki 150.000

500

Nuo 150.001 iki 1.000.000
Nuo 1.000.001 ir daugiau

5.000
10.000

1.000

ir pasiūlo Aukciono dalyviams pradėti skelbti siūlomas kainas pakeliant Aukciono dalyvio kortelę taip, kad kainą išgirstų
ir Aukciono dalyvio kortelės numerį matytų Aukciono vedėjas ir kiti Aukciono dalyviai. Aukciono dalyvis, pirmasis
skelbiantis siūlomą kainą, gali siūlyti pradinę Aukciono objekto kainą. Kitų Aukciono dalyvių siūlomas Aukciono objekto
kainos padidėjimas turi būti ne mažesnis kaip minimalus kainos didinimo intervalas. Aukciono dalyviui paskelbus
siūlomą kainą ir pakėlus Aukciono dalyvio kortelę, Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir užfiksuoja
ją trimis plaktuko dūžiais. Jeigu niekas iš Aukciono dalyvių tarp trijų plaktuko dūžių nebesiūlo naujos didesnės kainos,
Aukciono vedėjo suduotas trečiasis, t. y. paskutinis, plaktuko dūžis reiškia, kad Aukciono objektas parduotas tam
Aukciono dalyviui, kurio paskelbta kaina didžiausia. Jeigu tuo metu, kai Aukciono vedėjas plaktuko dūžiu skelbia, kad
Aukcionas dėl Aukciono objekto baigtas, gaunamas naujas pasiūlymas, Aukciono vedėjas turi teisę savo nuožiūra
pratęsti Aukcioną arba Aukciono objektą pripažinti parduotu už paskutinę prieš plaktuko dūžį pasiūlytą kainą. Aukciono
objektas taip pat laikomas parduotu, jei Aukcione dalyvauja vienas Aukciono dalyvis ir jis pasiūlo pradinę Aukciono

objekto kainą. Pastaruoju atveju laikoma, kad Aukciono objektas parduotas už pradinę kainą.
37. Aukciono objektas laikomas parduotu tam Aukciono dalyviui, kuris Aukcione pasiūlė didžiausią kainą (be PVM).
Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną valandą nuo Aukciono
laimėtojo paskelbimo (Taisyklių 36 punktas) atlieka šiuos veiksmus: pasirašo Aukciono protokole ir su Pardavėju
sudaro Preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį (Taisyklių 5 priedas). Preliminariąją pirkimo pardavimo sutartį iš
Pardavėjo pusės pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo. Aukciono laimėtojo parašas Aukciono protokole yra pagrindas
reikalauti, kad Aukciono laimėtojas įvykdytų prievolę - sumokėtų galutinę Aukciono objekto kainą: 1) Aukcione pasiūlytą
kainą ir 2) 21 proc. pridėtinės vertės mokestį, sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį Aukcione įsigytam Aukciono
objektui. Jeigu tuo momentu, kai Pardavėjui atsiranda prievolė už parduotą turtą (Aukciono objektą) išrašyti sąskaitąfaktūrą, Pirkėjas nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir pirkimo-pardavimo sandoris neapmokestinamas PVM, mokama
pardavimo kaina yra galutinė Aukciono objekto kaina, kuri būtų lygi objekto kainai įskaitant PVM, tuo atveju, jei objektas
būtų parduodamas taikant PVM.
Tuo atveju, jeigu Aukciono objekto atžvilgiu yra taikomas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbių objektų apsaugos įstatymas, pasirašęs Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, Aukciono laimėtojas privalo
nedelsdamas kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Aukciono
komisijos pranešimas apie Aukciono rezultatus Aukciono laimėtojo prašymu jam gali būti įteikiamas asmeniškai,
siunčiamas faksimile ir/ arba elektroniniu paštu arba Paraiškoje nurodytu būdu. Aukciono dalyviams, jų rašytiniu
prašymu, gali būti pateikiamas išrašas iš Aukciono protokolo, kuriame nurodomi šie duomenys: Aukciono data ir laikas,
Aukciono objekto duomenys, Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina.
38. Jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, atsisako pasirašyti protokole arba jo nepasirašo per Taisyklių
37 punkte nurodytą terminą ar atsisako sudaryti arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios pirkimo–pardavimo
sutarties per Taisyklių 37 punkte nurodytą terminą (išskyrus atvejį, kai Pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaroma
dėl to, kad yra gautas neigiamas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos
sprendimas (išvada)), laikoma, kad jis atsisako pirkti Aukciono objektą, netenka teisės toliau dalyvauti to paties
Aukciono objekto pirkime, pradinis įnašas Aukciono laimėtojui negrąžinamas ir laikomas tokio Aukciono laimėtojo
mokėtina bauda Pardavėjui, padengianti minimalius Pardavėjo nuostolius, susijusius su Aukciono organizavimu/
vykdymu ir kt., kurių Pardavėjas neprivalo įrodyti. Tokiam Aukciono dalyviui taip pat taikoma Taisyklių 44 punkte
numatyta atsakomybė. Tokiu atveju Aukciono komisija skelbia Aukcioną neįvykusiu.
39. Tuo atveju, kai Aukcione parduodamas žemės sklypas arba statiniai su jiems paskirtu žemės sklypu, Aukciono komisija
atsisako pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju, jeigu paaiškėja, kad Aukciono
dalyvis (arba bent vienas asmenų grupės narys tais atvejais, kai Aukciono dalyvis yra fizinių ir (ar) juridinių asmenų
grupė) neatitinka Konstitucinio įstatymo 4 straipsnyje nustatytų kriterijų.
40. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems Aukcione, pradiniai įnašai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aukciono
dienos.
41. Jeigu Aukciono dalyvis (-iai) sumokėjo nustatyto dydžio pradinį įnašą, Aukciono dieną į Aukcioną atvyko, užsiregistravo
Aukciono dalyvių faktiniame registre, tačiau Aukciono metu parduodant Aukciono objektą nei vienas nepasiūlė
pradinės Aukciono objekto kainos arba pradinės kainos nepasiūlė Aukciono dalyvis, kuris dėl Aukciono objekto
užsiregistravo kaip vienintelis dalyvis, t. y., atsisakė pirkti Aukciono objektą už pradinę Aukciono objekto kainą, pradinis
įnašas Aukciono dalyviui (-iams) negrąžinamas.
V. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
42. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Taisyklių 5 priede pateiktoje Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje
nurodytomis sąlygomis.
43. Pirkimo-pardavimo sutartis turi būti pasirašyta iki Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje numatyto termino. Šis
terminas nebus laikomas praleistu nei dėl Pardavėjo, nei dėl Pirkėjo kaltės, jei Pirkimo-pardavimo sutartis nebus
sudaryta dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo šalių, o priklauso nuo institucijų ir/ ar pareigūnų, kurie privalo išduoti
pažymas ir/ ar kitus dokumentus, kurie yra privalomi įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įforminti ir notarine tvarka
patvirtinti Pirkimo-pardavimo sutartį (pavyzdžiui, valstybės įmonė Registrų centras atsisakys išduoti pažymą notarui
dėl Aukciono objekto pardavimo, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija
nespėja pateikti teigiamo sprendimo (išvados) dėl Pirkimo-pardavimo sutarties su Aukciono laimėtoju sudarymo).
Tokiais atvejais (išskyrus atvejį, kai Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija
pateikia neigiamą sprendimą (išvadą) dėl Pirkimo-pardavimo sutarties su Aukciono laimėtoju sudarymo)
Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytas terminas protingumo principu yra automatiškai pratęsiamas 60
(šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų, nebent Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje būtų nustatyta kitaip. Jei per

tokį pratęstą terminą nepasikeičia aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima sudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas
turi teisę pasirinkti arba
(a) sutikti pratęsti Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo terminą Pardavėjo nustatytu laikotarpiu, arba
(b) atsisakyti pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutartį.
Tuo atveju, kai šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka Pirkėjas pasirenka teisę atsisakyti pasirašyti Pirkimo-pardavimo
sutartį, tai nebus laikoma Aukciono Taisyklių pažeidimu iš Pirkėjo pusės ir Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
Pirkėjo rašytinio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos turi būti grąžintas pradinis įnašas, sumokėtas už Aukciono
objektą.
Tuo atveju, jeigu Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija pateikia neigiamą
sprendimą (išvadą) dėl Pirkimo-pardavimo sutarties su Aukciono laimėtoju sudarymo, Preliminarioji pirkimo-pardavimo
sutartis nutraukiama bet kurios iš Šalių rašytiniu pranešimu, Aukciono laimėtojui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
rašytinio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos yra grąžinamas jo sumokėtas pradinis įnašas, sumokėtas už
Aukciono objektą, o Pirkimo-pardavimo sutartis yra nesudaroma.
Per laikotarpį iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, vadovaudamiesi Preliminariojoje pirkimo-pardavimo
sutartyje numatytomis sąlygomis, Pardavėjas ir Pirkėjas suderina Pirkimo-pardavimo sutarties projektą. Pardavėjas
raštu informuoja Aukciono laimėtoją apie Pirkimo-pardavimo sutarties tvirtinimo datą ir laiką. Pirkimo-pardavimo
sutartis bus tvirtinama Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytame notarų biure. Jeigu per šiame Taisyklių
punkte nustatytą terminą Pirkimo-pardavimo sutarties projektas nesuderinamas, vadovaujantis Preliminariojoje
pirkimo-pardavimo sutartyje numatytomis sąlygomis, arba Aukciono laimėtojas nurodytą dieną ir laiku neatvyksta
pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutarties, laikoma, kad Aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį.
Tokiu atveju Aukcionas laikomas neįvykusiu, o sumokėtas pradinis įnašas Aukciono dalyviui, pripažintam Aukciono
laimėtoju, negrąžinamas.
44. Aukciono laimėtojo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį, sumokėtas pradinis įnašas negrąžinamas ir
laikomas tokio Aukciono laimėtojo mokėtina bauda Pardavėjui, padengianti minimalius Pardavėjo nuostolius,
susijusius su Aukciono organizavimu/ vykdymu ir kt., kurių Pardavėjas neprivalo įrodyti. Aukciono laimėtojas, atsisakęs
sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį, taip pat netenka teisės dalyvauti kituose Pardavėjo parduodamo nekilnojamojo
turto aukcionuose, išskyrus Taisyklių 43 (b) punkte numatytą atvejį. Pradinis įnašas negrąžinamas visais atvejais
nepriklausomai nuo to, kas pervedė Pardavėjui pradinį įnašą – Aukciono laimėtojas, jo įgaliotas ar bet kuris kitas
asmuo. Be kita ko, Aukciono laimėtojas privalo atlyginti Pardavėjui visas naujo aukciono organizavimo ir surengimo
išlaidas. Visas šiame Taisyklių punkte numatytas sumas Aukciono laimėtojas privalo sumokėti Pardavėjui ne vėliau
kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pardavėjo pranešimo dienos.
VI. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE ĮSIGYTĄ TURTĄ
45. Aukciono laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas įskaitomas į Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą Aukciono objekto
kainą. Likusią Aukciono objekto kainos dalį Aukciono laimėtojas privalo sumokėti Preliminariojoje pirkimo-pardavimo
sutartyje numatytu terminu į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje, arba
kitu šalių sutartu terminu.
46. Visas išlaidas, susijusias su Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu, tvirtinimu ir nuosavybės teisės įregistravimu,
notaro atlyginimą, kitas notarinių veiksmų atlikimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su duomenų valstybės registrų
centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, apmoka Pirkėjas.
VII. NEĮVYKĘS IR NEGALIOJANTIS AUKCIONAS
47. Aukciono objektu esantis nekilnojamasis turtas laikomas neparduotu, kai:
47.1. Aukcionas neįvyksta, jeigu:
47.1.1. per Skelbime nurodytą Aukciono dokumentų registravimo terminą neįregistruojamas nė vienas Potencialus pirkėjas
arba nė vienas Potencialus pirkėjas nepripažįstamas Aukciono dalyviu arba Aukciono laimėtoju;
47.1.2. Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, nepasirašo Aukciono protokolo arba Preliminariosios pirkimopardavimo sutarties, arba Pirkimo-pardavimo sutarties;
47.2. Aukciono laimėtojas per Taisyklėse ir Pirkimo-pardavimo sutartyje ar Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje
nustatytą terminą nesumoka pirkimo kainos;
47.3. Aukciono rezultatai teismo tvarka pripažįstami negaliojančiais.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
48. Jeigu Aukciono objektas Aukcione neparduodamas, Pardavėjas gali skelbti pakartotinį šio Aukciono objekto aukcioną.
49. Aukciono organizatorius ir/ar Pardavėjas turi teisę viešai paskelbti informaciją apie parduotus Aukciono objektus, jų

pirkėjus bei galutines kainas ne anksčiau kaip po Preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo
pasirašymo.
50. Aukciono objekto (-ų) pardavimas Aukcione vykdomas tretiesiems asmenims, t. y. Aukcione dalyvauti bei Aukciono
objektą (-us) įsigyti neturi teisės ,,Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės darbuotojai, Aukciono komisijos nariai, Aukciono
organizatorius ir jo darbuotojai.
51. Nei Pardavėjas, nei Aukciono organizatorius, nei Aukciono komisija neatsako už jokius Potencialių pirkėjų, Aukciono
dalyvių, Aukciono laimėtojų, Pirkėjų patirtus nuostolius.
52. Visos pretenzijos, skundai, susiję su Aukciono organizavimu, vykdymu, rezultatais, teikiami Aukciono organizatoriui.
Pardavėjas Aukciono organizatoriaus ir Potencialių pirkėjų, Aukciono dalyvių, Aukciono laimėtojų skundų/ pretenzijų/ ginčų
nenagrinėja.
53. Ginčai, kilę dėl Aukciono organizavimo, vykdymo ar jo rezultatų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą.
54. Šios Taisykles skelbiamos Pardavėjo internetiniame tinklalapyje http://www.valdos.eu ir Aukciono organizatoriaus
internetiniame tinklalapyje adresu http://ntvaldos.inreal.lt . Šios Taisykles bet kuriuo metu gali būti keičiamos, paskelbiant jų
naują redakciją šiame Taisyklių punkte nurodytuose internetiniuose tinklapiuose. Jei nėra nurodyta kitaip, nauja Taisyklių
redakcija įsigalioja jos patalpinimo tinklalapyje.
55. Taisyklių priedų sąrašas:
55.1. 1 Priedas – PARAIŠKA DALYVAUTI AUKCIONE
55.2. 2 Priedas - AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAS
55.3. 3 Priedas - ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOS
55.4. 4 Priedas - AUKCIONO PROTOKOLAS
55.5. 5 Priedas – PRELIMINARIOJI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Aukciono taisyklių 1 priedas
NT Valdos, UAB
nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo
turto pardavimo
Aukciono komisijai
PARAIŠKA DALYVAUTI AUKCIONE
201_ m. _________________ _____ d.
VISI PARAIŠKOS LAUKAI PRIVALO BŪTI UŽPILDYTI.
1. Potencialaus pirkėjo duomenys:
1.1. Vardas, pavardė/ pavadinimas

________________________________________________________

1.2. Fizinio/ juridinio asmens kodas

________________________________________________________

1.3. Adresas

________________________________________________________

1.4. Telefono ir fakso numeris/-iai

________________________________________________________

1.5. Elektroninio pašto adresas

________________________________________________________

1.6. Informaciją apie sprendimą pripažinti Aukciono dalyviu, Aukciono dalyvio kortelės išdavimą, Aukciono vykdymo nutraukimą arba
pateiktų dokumentų trūkumus ir kitą informaciją pateikti aukščiau nurodytu (pasirinkti vieną iš šių variantų ir pažymėti X):
elektroninio pašto adresu 
faksu 
adresu 
Prašome įregistruoti aukščiau nurodytą asmenį (toliau - Potencialus pirkėjas) NT Valdos, UAB nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo
turto pardavimo aukciono būdu dalyviu. Aukciono, vykstančio 201_ m. _____________ mėn. ___ d., objektas/-ai:
Eil. Nr.
Objekto kodas

2. Finansavimo būdas (pažymėkite teisingą, pažymėti X):
Iš asmeninių lėšų 
Iš skolintų lėšų 
iš asmeninių ir skolintų lėšų 
3. Paskolos davėjas (jeigu pirkimas finansuojamas iš skolintų arba iš asmeninių ir iš skolintų lėšų):
_____________________________________________________________________________________________
4. Prašome pradinį įnašą/-us grąžinti (tuo atveju, jeigu šioje paraiškoje nurodytas asmuo nebus pripažintas Aukciono laimėtoju arba atmetus
paraišką arba kitais atvejais, numatytais Aukciono taisyklėse) į sąskaitą, kurios rekvizitai:
Gavėjas
________________________________________________________
Banko sąskaitos Nr.

________________________________________________________

Banko pavadinimas

________________________________________________________

5. Pasirašydamas šią paraišką Potencialus pirkėjas:
5.1. patvirtina, kad jis yra susipažinęs su NT Valdos, UAB nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu taisyklėmis (toliau Aukciono taisyklės), sutinka su šiomis taisyklėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, - su tuo, jog: tuo atveju, jeigu Aukciono dalyvis (-iai)
sumokėjo nustatyto dydžio pradinį įnašą, Aukciono dieną į Aukcioną atvyko, užsiregistravo Aukciono dalyvių faktiniame registre,
tačiau Aukciono metu parduodant Aukciono objektą nei vienas nepasiūlė pradinės Aukciono objekto kainos arba pradinės kainos
nepasiūlė Aukciono dalyvis, kuris dėl Aukciono objekto užsiregistravo kaip vienintelis dalyvis, t. y., atsisakė pirkti Aukciono objektą už
pradinę Aukciono objekto kainą, pradinis įnašas Aukciono dalyviui (-iams) negrąžinamas; tuo atveju, jeigu Potencialus pirkėjas iki
Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos nepateikė Aukciono organizatoriui rašytinio prašymo grąžinti Aukciono
dokumentus (Aukciono taisyklių 26 punktas), tačiau Aukciono dieną iki Aukciono pradžios paskelbimo atsisakė dalyvauti Aukcione
(pirkti Aukciono objektą, dėl kurio jis pateikė Paraišką ir Aukciono dokumentus), tokiam Potencialiam pirkėjui jo sumokėtas pradinis
įnašas taip pat negrąžinamas.
5.2. supranta, kad dalyvavimas aukcione sukelia pareiškėjui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą jam gali būti taikoma įstatymuose ir
Aukciono taisyklėse numatyta atsakomybė;
5.3. įsipareigoja tuo atveju, jeigu jis butų pripažintas Aukciono laimėtoju, sudaryti Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartį Aukciono
taisyklių 5 priede nurodytomis preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis;
5.4. patvirtina, kad visi paraiškoje nurodyti duomenys ir kita Potencialaus pirkėjo pateikiama informacija, įskaitant pateikiamus dokumentus,
yra teisinga, tiksli ir išsami;
5.5. patvirtina, kad jam yra žinoma, jis supranta ir sutinka, kad neteisingų duomenų pateikimas ar kitoks suklaidinimas yra pažeidimas ir dėl to
Potencialus pirkėjas gali būti pašalintas iš aukciono, pardavėjas gali atsisakyti su Potencialiu pirkėju sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį,
Potencialiam pirkėjui gali būti taikoma įstatymuose ir Aukciono taisyklėse numatyta atsakomybė.
Potencialus pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo:
________________________
(parašas)

1 iš 1

___________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Aukciono taisyklių 2 priedas

AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAS

(201_-__-__)
data

Eil.
Nr.

Dalyvio
kortelės Nr.

Vardas, pavardė
(Įmonės pavadinimas)

Įgaliojimo duomenys

Asmens (įmonės)
kodas

Norimo įsigyti turto
eil. nr. pagal
parduodamo turto
sąrašą

Pateikti duomenys
teisingi, su turto
pardavimo aukciono
būdu taisyklėmis
sutinku
Parašas

Aukciono vedėjas

(Parašas)

(Vardo raidė, pavardė)

Aukciono pirmininkas

(Parašas)

(Vardo raidė, pavardė)

Aukciono protokoluotojas

(Parašas)

(Vardo raidė, pavardė)

Aukciono taisyklių 3 priedas

201

m.

ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOS
d.

1. Potencialaus pirkėjo duomenys:
1.1. Juridinio asmens pavadinimas
_______________________________________________________________
1.2. Įmonės kodas
______________________________________________________________
1.3. Atstovo pareigos, vardas ir pavardė ________________________________________________________________
1.4. Dokumentas, kurio pagrindu asmuo turi teisę pasirašyti šį įsipareigojimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos
juridinio asmens vardu.
___________________________________________________________
2. Potencialus pirkėjas, pasirašydamas šį įsipareigojimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos (toliau – įsipareigojimas),
patvirtina ir sutinka:
2.1. Potencialus pirkėjas vienašališkai įsipareigoja:
2.1.1. neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti jokiems tretiesiems asmenims jokios Pardavėjo ir/ar Aukciono
organizatoriaus turimos konfidencialios informacijos ar jos dalies;
2.1.2. imtis visų būtinų priemonių gautai konfidencialiai informacijai saugoti;
2.1.3. užtikrinti, kad konfidenciali informacija būtų naudojama tik dalyvavimo Aukcione tikslu, t. y. siekiant
Potencialiam pirkėjui susipažinti su Aukciono objektu bei įvertinti informaciją apie Aukciono objektą;
2.1.4. nekopijuoti, neperrašinėti ar kitaip nedauginti, taip pat neplatinti konfidencialios informacijos dokumentų;
2.1.5. jeigu su konfidencialia informacija privalo būti supažindinti Potencialaus pirkėjo darbuotojai ar kiti
specialistai/patarėjai, Potencialus pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad konfidenciali informacija būtų atskleista tik
atitinkamus konfidencialumo įsipareigojimus sudariusiems Potencialaus pirkėjo darbuotojams ar kitiems
specialistams/patarėjams ir kad šie asmenys neatskleistų konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims.
2.2. Potencialus pirkėjas patvirtina, kad jam yra išaiškinta, jog konfidenciali informacija (toliau – Konfidenciali
informacija) yra:
2.2.1. Aukciono objekto techninė dokumentacija ir projektai, dėl Aukciono objekto sudarytos nuomos bei kitos
sutartys ir bet kokie kiti su Aukciono objektais susiję dokumentai;
2.2.2. bet kuri kita informacija arba duomenys, pateikti žodžiu, raštu, elektroninėmis, garso, vaizdo, vizualinėmis ar
kitomis galimomis informacijos priemonėmis, kurią Aukciono organizatorius ir/ar Pardavėjas perduoda ar atskleidžia
Potencialiam pirkėjui ar ji yra kitaip jam sužinoma;
2.2.3. bet kokia kita Aukciono organizatoriaus ir/ar Pardavėjo disponuojama informacija, kurią Aukciono
organizatorius ir/ar Pardavėjas perduoda ar atskleidžia Potencialiam pirkėjui organizuojamo Aukciono pagrindu.
2.3. Konfidencialios informacijos apibrėžimas netaikomas informacijai, kuri:
2.3.1. yra viešai prieinama, išskyrus tą atvejį, jei tokia informacija tapo viešai žinoma pažeidus įsipareigojimo sąlygas;
2.3.2. savarankiškai ir teisėtai gauta iš trečios šalies netaikant jai jokių apribojimų dėl informacijos atskleidimo;
2.3.3. Potencialiam pirkėjui žinoma iki šio įsipareigojimo pasirašymo ir tokia informacija buvo gauta nepažeidus
įstatymų.
3. Potencialiam pirkėjui pateikiama Konfidenciali informacija lieka išskirtine Pardavėjo nuosavybe ir jokia šio įsipareigojimo
dėl konfidencialios informacijos apsaugos nuostata negali būti traktuojama kaip suteikianti Potencialiam pirkėjui teises į
konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį.
4. Potencialus pirkėjas patvirtina, kad jam yra išaiškinta, jog jis turi teisę pagal imperatyvius teisės aktų reikalavimus teismo
ar kitos kompetentingos institucijos reikalavimu atskleisti Konfidencialią informaciją – tik tą jos dalį, kuri minėtųjų institucijų
reikalavimu turi būti atskleista. Potencialus pirkėjas įsipareigoja iš anksto raštu tokiu atveju pranešti Pardavėjui apie
Potencialaus pirkėjo pareigą pateikti Konfidencialią informaciją jos reikalaujančioms institucijoms ir pagal galimybes
bendradarbiauti su Pardavėju, ginant Konfidencialios informacijos slaptumą apsaugos ar kitomis priemonėmis.
5. Pasirašydamas šį įsipareigojimą, Potencialus pirkėjas patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog už šio įsipareigojimo
pažeidimą Potencialus pirkėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, privalo atlyginti Pardavėjui,
Aukciono organizatoriui, kitiems tretiesiems asmenims dėl to visus jų patirtus nuostolius.
6. Šis įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai, neatsižvelgiant į sutartinius Šalių
įsipareigojimus.
7. Potencialus pirkėjas neturi teisės perduoti ar kitu būdu perleisti įsipareigojimo ar jokios savo teisės ar pareigos pagal šį
įsipareigojimą ar su juo susijusios jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo.
8. Šiam įsipareigojimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
9. Visi ginčai tarp Potencialaus pirkėjo ir Pardavėjo bei/ar Aukciono organizatoriaus dėl įsipareigojimo sudarymo, galiojimo
ar vykdymo sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, ginčas turi būti sprendžiamas kompetentingame
teisme Lietuvos Respublikoje.
10. Potencialus pirkėjas, pasirašydamas šį įsipareigojimą, pripažįsta, kad įsipareigojime numatyti Konfidencialios
informacijos skleidimo apribojimai pagrįsti ir reikalingi su Aukciono organizatoriaus ir Pardavėjo veikla susijusios
informacijos patikimumui ir saugumui užtikrinti.
Potencialus pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo:

___________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Aukciono taisyklių 4 priedas

________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

AUKCIONO PROTOKOLAS
20___ m. __________________ d. Nr. _______
__________________
(surašymo vieta)

1. Aukciono vieta ir pradžios laikas___________________________________________________.
2. Parduodamo turto pavadinimas ir buvimo vieta
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
3. Dalyvauti aukcione užsiregistravo:
Dalyvio
Nr.

Įmonės/Asmens
kodas

Įmonės pavadinimas/Asmens
vardas, pavardė

Įgaliotas asmuo

Atvyko



4. Parduodamo turto pradinė kaina____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(suma žodžiais)

Turto pardavimo eiga:
Turto pavadinimas, apibūdinimas ir pradinė kaina

Aukciono
dalyvio
kortelės
numeris

Aukciono dalyvių
pasiūlyta kaina už
parduodamą turtą
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Parduota:
Turto pavadinimas ir apibūdinimas

Turto
pardavimo
kaina

Didžiausią kainą pasiūliusio
dalyvio pavadinimas/vardas,
pavardė, įmonės kodas/asmens
kodas (įgaliojimo numeris ir
data), aukciono dalyvio
kortelės numeris

5.Pirkėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo aukciono pabaigos įsipareigoja sumokėti 10
(dešimties) procentų Turto kainos (atskaičius Pirkėjo sumokėtą pradinį įnašą; pradinis įnašas
įskaitomas į šią sumą) dydžio sumą, kuri šalims sudarius pagrindinę Turto pirkimo–pardavimo
sutartį bus įskaityta į Turto pirkimo–pardavimo kainą.
[Pirkėjas, sumokėjęs 5 punkte nurodytą pinigų sumą, nedelsdamas privalo kreiptis į Nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją].
Likusią Turto kainos dalį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
dienų po Turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo ir notarinio patvirtinimo dienos. Pinigai turi
būti sumokėti į nurodytą sąskaitą Nr. LT64 7300 0101 2486 3706, esančią banke ,,Swedbank“, AB,
gavėjas NT Valdos, UAB, gavėjo kodas 300634954, nurodant mokėjimo paskirtį: „Aukciono
laimėtojas Aukciono objekto adresas Nr. [Aukciono objekto kodas]".

_______________________________________________________________________________
(suma skaitmenimis

_______________________________________________________________________________.
ir žodžiais)

Aukcionas baigtas_________________________________________________________________
(data ir laikas)

Atskiros žymos ___________________________________________________________________
(nurodyti priežastis,

________________________________________________________________________________
dėl kurių aukcionas neįvyko ir kt.)

________________________________________________________________________________

Aukciono vykdytojai
Aukciono komisijos pirmininkas

________________
(parašas)

Aukciono vedėjas

________________
(parašas)

Aukciono protokoluotojas

________________
(parašas)

Pirkėjas

________________
(parašas)

Šiame protokole iš viso yra _______ lapai (-ų).

_____________________
(vardas, pavardė)

_____________________
(vardas, pavardė)

_____________________
(vardas, pavardė)

_____________________
(vardas, pavardė)
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PRELIMINARIOJI TURTO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Vilnius, du tūkstančiai _____________ metų ____________ mėnesio ______________ diena
I. Sutarties šalys
1.1. Mes, NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, buveinės adresas: Geologų g. 16,
Vilnius, adresas korespondencijai: Smolensko g. 5, Vilnius (toliau – Ketinamo parduoti turto savininkas),
atstovaujama įgalioto atstovo ___________, asmens kodas ______________, veikiančio pagal _____ m.
__________ d. Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro notaro M. Kačergio patvirtintą įgaliojimą, notarinio reg. Nr.
____________,
ir
_____________________(toliau
–
Būsimasis
pirkėjas),
atstovaujama
____________________________, veikiančio pagal ______________________________, toliau kartu
vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarome šią Preliminariąją turto pirkimo-pardavimo sutartį
(toliau – Sutartis):
II. Sutarties objektas
2.1. Ketinamo parduoti turto savininkas ir Būsimasis pirkėjas įsipareigoja iki du tūkstančiai
aštuonioliktųjų metų _____________mėnesio __________dienos sudaryti Ketinamo parduoti turto
savininkui nuosavybės teise priklausančių ir Sutarties 2.2 punkte išvardintų objektų, esančių adresu:
________________(toliau – Turtas), pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Turto pirkimo–pardavimo
sutartis).
2.2. Ketinamo parduoti turto savininkas pagal šioje Sutartyje aptartas sąlygas įsipareigoja parduoti
Būsimajam pirkėjui, o Būsimasis pirkėjas pagal šioje Sutartyje aptartas sąlygas įsipareigoja nupirkti:
2.2.1. ____________, unikalus Nr. ______________, pažymėjimas plane: ______, pagrindinė
naudojimo paskirtis: ___________, bendras plotas: _______ kv. m;
2.2.2. _______________, unikalus Nr. ______________, pažymėjimas plane: ______, pagrindinė
naudojimo paskirtis: ___________, bendras plotas: _______ kv. m.
2.3. Turtas yra Lietuvos Respublikai priklausančiame žemės sklype, kurio bendras plotas: _____ha,
unikalus Nr. _____________, kadastrinis Nr. _____________, esančiame adresu _____________. Žemės
sklypą (plotas ________ha) _________ d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. _________
pagrindu šios Sutarties sudarymo dieną valdo ir juo naudojasi Ketinamo parduoti turto savininkas.
2.4. Sutarties 2.1 punkte nurodytas pagrindinės Turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo terminas
gali būti pratęsiamas šalių rašytiniu susitarimu arba NT Valdos, UAB nekilnojamojo turto pardavimo
aukciono būdu taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatytais atvejais ir tvarka, arba Sutarties 3.4 ir 5.6
punktuose numatytais atvejais ir tvarka. Turtą charakterizuojantys duomenys yra pateikiami Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomenų banko išrašuose, kurie yra pridedami prie šios Sutarties kaip Priedas Nr. 1.
III. Turto pirkimo-pardavimo sutarties esminės sąlygos
3.1. Šalių susitarimu Turtas bus parduodamas už _______Eur (__________________eurų), plius
mokėtinas PVM, kas sudaro ________Eur (_______________eurų), viso už _____ Eur
(________________eurų) t. y. taip Turto kaina turės būti nurodyta Turto pirkimo–pardavimo sutartyje.
Turto kainą Būsimasis pirkėjas privalės sumokėti Ketinamo parduoti turto savininkui šioje Sutartyje
numatyta tvarka. Visą Turto kainą Būsimasis pirkėjas privalo sumokėti Ketinamo parduoti turto savininkui
ne vėliau kaip iki pagrindinės Turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, išskyrus šios Sutarties 3.2
punkte numatytą atvejį. Nuosavybės teisė į Turtą Būsimajam pirkėjui pereis nuo tinkamo atsiskaitymo su
Ketinamo parduoti turto savininku bei Turto perdavimo Būsimajam pirkėjui momento. Tokiu atveju Turto
pirkimo–pardavimo sutartis kartu bus ir Turto perdavimo–priėmimo aktas.
Būsimasis pirkėjas yra informuotas, kad vadovaujantis Taisyklių 37 punktu, Turto pardavimo kaina yra
galutinė Aukciono objekto kaina: Aukcione pasiūlyta kaina ir 21 proc. pridėtinės vertės mokestis. Jeigu tuo
momentu, kai Ketinamo parduoti turto savininkui atsiranda prievolė už parduotą turtą (Aukciono objektą)
išrašyti sąskaitą-faktūrą, Būsimasis pirkėjas nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir pirkimo-pardavimo sandoris
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neapmokestinamas PVM, Būsimajam pirkėjui galioja prievolė sumokėti galutinę Aukciono objekto kainą,
kuri būtų lygi objekto kainai įskaitant PVM, tuo atveju, jei objektas būtų parduodamas taikant PVM.
3.2. Turto kainos (ar jos dalies) sumokėjimą gali finansuoti Būsimojo pirkėjo pasirinktas bet kuris
Lietuvos Respublikoje įregistruotas bankas, suteikdamas Būsimajam pirkėjui atitinkamą kreditą Turto
įsigijimo tikslais, kurio grąžinimo užtikrinimui Ketinamo parduoti turto savininkas turės įkeisti Turtą tokiam
bankui sąlygine hipoteka, kuri įsigalios nuo to momento, kai Būsimasis pirkėjas visiškai ir tinkamai
atsiskaitys su Ketinamo parduoti turto savininku pagal Turto pirkimo–pardavimo sutartį ir nuosavybės teisė į
Turtą bus perleista Būsimajam pirkėjui. Šalys aiškiai susitaria, kad tuo atveju, jeigu bus pasirinktas šiame
Sutarties punkte numatytas atsiskaitymo būdas, Turto pirkimo–pardavimo sutartyje turės būti nurodyta, jog
bankas, finansuojantis Turto įsigijimą, atitinkamą Turto kainos dalį perveda tiesiogiai į Ketinamo parduoti
turto savininko sąskaitą. Šalys aiškiai susitaria, kad tuo atveju, kai banko finansuojama Turto kainos dalis
yra mažesnė, nei Sutarties 4.2 punkte nurodyta likusi Turto kainos dalis, Būsimasis pirkėjas įsipareigoja
skirtumą tarp banko finansuojamos Turto kainos dalies ir Sutarties 4.2 punkte nurodytos likusios Turto
kainos dalies sumokėti Ketinamo parduoti turto savininkui iki Turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo
dienos. Pasirinkus šiame Sutarties punkte numatytą atsiskaitymo būdą (t. y. kai Turto kainos (ar jos dalies)
sumokėjimą finansuos Būsimojo pirkėjo pasirinktas bet kuris Lietuvos Respublikoje įregistruotas bankas,
suteikdamas Būsimajam pirkėjui atitinkamą kreditą Turto įsigijimo tikslais), Sutarties 4.2 punkte nurodytą
likusią Turto kainos dalį Būsimasis pirkėjas įsipareigoja sumokėti Ketinamo parduoti turto savininkui ne
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo ir notarinio
patvirtinimo dienos.
3.3. Tuo atveju, jeigu Turto kaina (ar jos dalis) bus finansuojama Būsimojo pirkėjo pasirinkto bet
kurio Lietuvos Respublikoje įregistruoto banko, Būsimasis pirkėjas įsipareigoja iki Turto pirkimo–
pardavimo sutarties pateikti Ketinamo parduoti turto savininkui banko kredito sutartį ar banko išduotą
garantinį raštą, pagal kuriuos bus finansuojamas Turto įsigijimas.
3.4. Tuo atveju, jeigu Turto atžvilgiu yra taikomas Lietuvos Respublikos nacionalinam saugumui
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas, Būsimasis pirkėjas nedelsdamas įsipareigoja kreiptis į
Nacionalinio saugumo interesams svarbių objektų koordinavimo komisiją (toliau – Komisija), kuri atliks
Būsimojo pirkėjo ir (ar) su juo ketinamos sudaryti Turto pirkimo-pardavimo sutarties patikrą. Tokiu atveju
Turto pirkimo-pardavimo sutarties terminas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte, automatiškai pratęsiamas
iki Komisija priims sprendimą dėl Turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.
3.5. Būsimasis pirkėjas įsipareigoja per Turto pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą
savarankiškai sutvarkyti visus žemės sklypo, kuriame yra Turtas, naudojimo, teisių į žemės sklypą ir kt.
klausimus dėl žemės sklypo ar jo dalies naudojimo įteisinimo su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos ar kitu atitinkamu subjektu.
3.6. Šalys aiškiai susitaria, kad Turto pirkimo–pardavimo sutartyje bus nuostata, leidžianti Ketinamo
parduoti turto savininkui vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Turto pirkimo–pardavimo sutartį tuo
atveju, jei Būsimasis pirkėjas laiku nesumokės visos Sutarties 3.1 punkte nurodytos sumos.
3.7. Turtas yra parduodamas tokios būklės, kokios jis yra Turto pirkimo-pardavimo sutarties
sudarymo metu, Ketinamo parduoti turto savininkas neteikia Būsimajam pirkėjui jokių pareiškimų ir
garantijų dėl Turto faktinės būklės ir techninio statuso, mokesčių, mokėtinų už Turtui teiktas komunalines ir
kitas paslaugas, bet kokių kitų mokesčių, susijusių su Turtu bei esamų ir/ar buvusių įsiskolinimų už Turtą.
Ketinamo parduoti turto savininkas taip pat neteikia Būsimajam pirkėjui jokių pareiškimų ir garantijų dėl
Turto užteršimo, tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, atitikimo teritorijų planavimo, statybos ir kitiems
teisės aktų reikalavimams, išskyrus pareiškimus ir garantijas, bei dokumentus, kuriuos Ketinamo parduoti
turto savininkas privalo teikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tikslu sudaryti ir
notariškai patvirtinti Turto pirkimo-pardavimo sutartį.
3.8. Visos kitos Turto pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, taip pat šalių teisės bei pareigos, kurios
nėra nustatytos šioje Sutartyje, bus nustatomos šalių susitarimu sudarant Turto pirkimo–pardavimo sutartį.
3.9. Šalys įsipareigoja Turto pirkimo–pardavimo sutartį šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis
sudaryti bei patvirtinti Vilniaus miesto 19–ajame notaro biure ne vėliau kaip iki šios Sutarties 2.1 punkte
nurodyto termino pabaigos, nebent šis terminas bus pratęstas Sutarties 2.4 punkte nurodytais atvejais.
3.10. Notarines Turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant,
notaro atlyginimą, kitas notarinių veiksmų atlikimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su duomenų valstybės
registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, apmoka Būsimasis pirkėjas.
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IV. Ketinamo parduoti turto savininko ir Būsimojo pirkėjo prievolių
pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimas
4.1. Šalių susitarimu Būsimasis pirkėjas, užtikrindamas savo prievolių pagal šią Sutartį vykdymą, ne
vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo Ketinamo parduoti turto savininkui
pavedimu įsipareigoja sumokėti 10 (dešimties) procentų Turto kainos (Taisyklėse numatyta tvarka
Būsimojo pirkėjo sumokėtas pradinis įnašas įskaitomas į šią sumą) dydžio sumą, t. y. ________Eur
(___________________eurų), kuri šalims iki šios sutarties 2.1 punkte nustatyto termino sudarius
pagrindinę Turto pirkimo–pardavimo sutartį bus įskaityta į Turto pirkimo–pardavimo kainą. Šiame Sutarties
punkte nurodytą sumą Būsimasis pirkėjas įsipareigoja pervesti į Ketinamo parduoti turto savininko
atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje.
4.2. Šalių susitarimu likusią Turto kainos dalį, sudarančią ______Eur (________________eurų),
Būsimasis pirkėjas sumoka Ketinamo parduoti turto savininkui prieš sudarant pagrindinę Turto pirkimo–
pardavimo sutartį, pervedant visą likusią Turto kainos dalį į Ketinamo parduoti turto savininko
atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, arba Sutarties 3.2 punkte nurodyta tvarka.
4.3. Tuo atveju, jeigu Būsimasis pirkėjas neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo įsipareigojimo
sumokėti Ketinamo parduoti turto savininkui šios Sutarties 4.1 punkte nurodytą sumą, kuri šalims sudarius
pagrindinę Turto pirkimo–pardavimo sutartį bus įskaityta kaip dalis Turto kainos, Būsimasis pirkėjas
įsipareigoja ir privalo mokėti Ketinamo parduoti turto savininkui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio
delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jei uždelsiama mokėti ilgiau nei 2 (dvi)
darbo dienas nuo šios Sutarties 4.1 punkte numatyto termino. Būsimajam pirkėjui uždelsus sumokėti visą
šios Sutarties 4.1 punkte nurodytą sumą ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Ketinamo parduoti turto
savininkas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Tokiu atveju pagrindinė
Turto pirkimo–pardavimo sutartis nebus sudaroma, o Būsimasis pirkėjas privalės sumokėti Ketinamo
parduoti turto savininkui baudą, kuri yra lygi Taisyklėse numatyta tvarka Būsimojo pirkėjo sumokėtam
pradiniam įnašui.
V. Ketinamo parduoti turto savininko teisės ir pareigos
5.1. Ketinamo parduoti turto savininkas įsipareigoja šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis ir
terminais sudaryti pagrindinę Turto pirkimo-pardavimo sutartį ir jos pagrindu parduoti Turtą Būsimajam
pirkėjui, išskyrus Sutarties 5.6 punkte numatytą atvejį.
5.2. Ketinamo parduoti turto savininkas patvirtina, kad Turtas šios Sutarties pasirašymo dieną
Ketinamo parduoti turto savininkui priklauso nuosavybės teise, yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį.
5.3. Ketinamo parduoti turto savininkas patvirtina Būsimajam pirkėjui, kad šios Sutarties
pasirašymo dieną Turtas neareštuotas, neįkeistas, jis nėra teisminio ar ikiteisminio ginčo objektas, kad
Ketinamo parduoti turto savininko teisė disponuoti Turtu neatimta ir neapribota, nėra jokių viešosios teisės
pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Būsimojo pirkėjo nuosavybės teisei į Turtą, taip pat kad į
Turtą tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų.
5.4. Ketinamo parduoti turto savininkas įsipareigoja šios Sutarties galiojimo metu iki šios Sutarties
2.1 punkte nurodyto termino pabaigos niekam neperleisti Turto, neparduoti, neįkeisti ar kitaip neapriboti
savo nuosavybės teisių į Turtą trečiųjų asmenų naudai, išskyrus Turto pardavimą Būsimajam pirkėjui, taip
pat Sutarties 5.6 punkte numatytą atvejį.
5.5. Ketinamo parduoti turto savininkas imsis visų nuo jo valios priklausančių veiksmų, kad iki
pagrindinės Turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dienos būtų gauti ir Sutartį tvirtinsiančiam notarui
pateikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (teisės aktus) Turto pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti
reikalingi dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos sutikimas (-ai) dėl nuomos teisių perleidimo perleidimo.
5.6. Esant situacijai, kai kita dalis Sutarties 2.1 punkte nurodyto Turto nuosavybės teise priklauso
kitam asmeniui/(-ims) (toliau – Bendraturtis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau
– CK) nuostatomis, Bendraturtis turi pirmenybės teisę pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja
nuosavybe; atitinkamai Ketinamo parduoti turto savininkas, vadovaujantis CK 4.79 straipsnio nuostatomis,
privalo pranešti Bendraturčiui apie ketinimą parduoti savo dalį. Šalys aiškiai, besąlygiškai ir neatšaukiamai
susitaria, kad tokiu atveju, jeigu Bendraturtis sutiks pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti šios Sutarties
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2.1 punkte nurodytą Turtą, Turto pirkimo–pardavimo sutartis nebus sudaroma, o Ketinamo parduoti turto
savininkas nebus laikomas pažeidusiu Sutartyje numatytą pareigą sudaryti pagrindinę Turto pirkimopardavimo sutartį ir Ketinamo parduoti turto savininkui nekils nei Sutartyje, nei Taisyklėse nurodyta
atsakomybė (sankcijos). Bendraturčiui sutikus pasinaudoti savo pirmenybės teise, Ketinamo parduoti turto
savininkas privalo grąžinti Būsimajam pirkėjui visas pagal Sutartį Būsimojo pirkėjo sumokėtas sumas per 5
(penkias) darbo dienas nuo Bendraturčio sutikimo pasinaudoti savo pirmenybės teise gavimo. Jeigu
Bendraturtis vėluoja pateikti atsakymą apie savo sprendimą pirkti Turtą arba atsisakymą pasinaudoti savo
pirmenybės teise, šalys susitaria, kad Sutarties 2.1 punkte nurodytas Turto pirkimo–pardavimo sutarties
sudarymo terminas automatiškai pratęsiamas papildomam 30 (trisdešimt) darbo dienų terminui. Šalys aiškiai
susitaria, kad Ketinamo parduoti turto savininkas neatsako, jeigu Turto pirkimo–pardavimo sutartis nebus
sudaryta per Sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą, jei tai lėmė priežastys, susijusios su Bendraturčio
pirmenybės teisės įgyvendinimu.
5.7. Tuo atveju, jeigu Turto atžvilgiu yra taikomas Lietuvos Respublikos nacionalinam saugumui
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas, Ketinamo parduoti turto savininkas įsipareigoja
bendradarbiauti ir pateikti Būsimajam pirkėjui visą reikalingą informaciją apie Turtą, kurią Būsimasis
pirkėjas turi pateikti Komisijai ir kuri gali būti gauta tik iš Ketinamo parduoti turto savininko.
VI. Būsimojo pirkėjo teisės ir pareigos
6.1. Būsimasis pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis ir terminais sudaryti
pagrindinę Turto pirkimo–pardavimo sutartį ir jos pagrindu nupirkti Turtą iš Ketinamo parduoti turto
savininko.
6.2. Būsimasis pirkėjas patvirtina, kad jis iki šios Sutarties pasirašymo įdėmiai, rūpestingai ir
išsamiai apžiūrėjo Turtą, susipažino su Turto būkle, kokybe, naudojimo sąlygomis bei visomis kitomis Turto
savybėmis ir jokių pretenzijų Ketinamo parduoti turto savininkui dėl Turto būklės, kokybės, naudojimo
sąlygų, kitų savybių neturi. Būsimasis pirkėjas patvirtina, kad Turtas, jo būklė ir kokybė, naudojimo sąlygos
ir kitos Turto savybės atitinka Turto kainą bei Būsimojo pirkėjo lūkesčius.
6.3. Būsimasis pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Turto nuomininkams ar bet kuriai kitai
trečiajai šaliai priklausantis turtas, įskaitant, bet neapsiribojant, komunikacijos, bet kokio pobūdžio ryšio
tinklai, informacinių technologijų sistemos, ryšio bokštai, pagal pagrindinę Turto pirkimo-pardavimo sutartį
neperleidžiamas.
6.4. Būsimasis pirkėjas Turto nuomininkų (jeigu tokių yra), su kuriais Turto nuomos sutartys (su
visais jų papildymais bei pakeitimais) buvo sudarytos iki pagrindinės Turto pirkimo-pardavimo sutarties
pasirašymo, atžvilgiu taip pat įsipareigoja užtikrinti tinkamą perimtų nuomotojo (Ketinamo parduoti turto
savininko) sutartinių įsipareigojimų vykdymą; susilaikyti nuo bet kokių su nuomininkais sudarytose
sutartyse (su visais jų papildymais bei pakeitimais) nenumatytų veiksmų, kurie blogintų nuomininkų padėtį;
keičiant esmines nuomos sutarčių (su visais jų papildymais bei pakeitimais), sudarytų su nuomininkais,
sąlygas arba jas vienašališkai nutraukiant nuomotojo iniciatyva, suteikti maksimalų su atitinkamu
nuomininku sudarytoje sutartyje (su visais jos papildymais bei pakeitimais) numatytą išankstinio įspėjimo
terminą, o jeigu toks terminas nenumatytas – ne trumpesnį kaip 3 (trijų) mėnesių įspėjimo laikotarpį iki
naujų sutarties sąlygų taikymo arba sutarties nutraukimo.
Tuo atveju, jeigu pagal Ketinamo parduoti turto savininko ir nuomininko (-ų) sudarytą (-as) nuomos
sutartį (-is) nuomininkas (-ai) yra sumokėjęs (-ę) Ketinamo parduoti turto savininkui nuomos sutartyje (-yse)
nustatyto dydžio užstatą (ar jo dalį), Būsimasis pirkėjas sutinka ir neprieštarauja, kad minėtasis užstatas (ar
jo dalis) būtų grąžinamas (-a) nuomininkui (-ams) ne anksčiau kaip po pagrindinės Turto pirkimo-pardavimo
sutarties su Būsimuoju pirkėju pasirašymo, nuosavybės teisės jam perleidimo bei pilno atsiskaitymo pagal
Turto pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu nuomos sutartyje (-yse) nenumatyta kitaip.
6.5. Būsimasis pirkėjas taip pat patvirtina ir neprieštarauja, kad, nuomininkui (-ams) ir/ar AB
„Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau – ESO; kai ESO nėra Turto
nuomininkas) prašant, neatlygintinai ir nedelsiant duos sutikimą įregistruoti servitutus, reikalingus
nuomininkui (-ams) ir/ar ESO naudojantis jam (-iems) nuosavybės teise priklausančiu turtu (ryšių bokštais,
stacionariomis, modulinėmis, komplektinėmis transformatorinėmis ir kt.). Servitutai nustatytini žemės
sklypui, kuriuo Būsimasis pirkėjas, kaip Turto nuomotojas (Turto savininkas), turi teisę naudotis (ar kitaip
valdyti), jei tokiu sklypu (jo dalimi) nuomininkui (-ams) ir/ar ESO reikia pasinaudoti patenkant prie
nuomininkui (-ams) ir/ar ESO priklausančio turto (ryšių bokštų, stacionarių, modulinių, komplektinių
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transformatorių ir kt.). Būsimojo pirkėjo prievolė neatlygintinai užtikrinti patekimą prie minėto turto (ryšių
bokštų, stacionarių, modulinių, komplektinių transformatorių ir kt.) galioja ir tuo atveju, kai atitinkami
servitutai nenustatomi.
6.6. Tuo atveju, jeigu Turto atžvilgiu yra taikomas Lietuvos Respublikos nacionalinam saugumui
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas, Būsimasis pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkiasi)
darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo dienos kreiptis į Komisiją dėl Turto pirkimo-pardavimo sutarties
sudarymo galimybės patikros bei pateikti Komisijos darbo tvarkos apraše nurodytus dokumentus ir
informaciją.
6.7. Būsimasis pirkėjas privalo iki pagrindinės Turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dienos
savo lėšomis gauti ir Sutartį tvirtinsiančiam notarui pateikti visus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
(teisės aktus) pagrindinei Turto pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti reikalingus dokumentus.
6.8. Būsimasis pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas notarines išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant,
Turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ir patvirtinimo išlaidas, notaro atlyginimą, kitas notarinių
veiksmų atlikimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su duomenų valstybės registrų centriniuose duomenų
bankuose patikrinimu.
6.9. Būsimasis pirkėjas turi teisę savo sąskaita šią Sutartį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
Šalims nesudarius Turto pirkimo–pardavimo sutarties ir/ar nepratęsus termino Turto pirkimo–pardavimo
sutarčiai sudaryti, Būsimasis pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas savo sąskaita
išregistruoti šią Sutartį iš Nekilnojamojo turto registro. Priešingu atveju Būsimasis pirkėjas moka Ketinamo
parduoti turto savininkui 30 Eur (trisdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą išregistruoti šią Sutartį
dieną.
6.10. Ketinamo parduoti turto savininkas neteikia ir neteiks Būsimajam pirkėjui jokių pareiškimų ir
garantijų dėl mokesčių, mokėtinų už Turtui teiktas komunalines ir kitas paslaugas, bet kokių kitų mokesčių,
susijusių su Turtu bei esamų ir/ar buvusių įsiskolinimų už Turtą. Paaiškėjus mokesčiams, mokėtiniems už
Turtui teiktas komunalines ir kitas paslaugas iki Turto perdavimo Būsimajam pirkėjui ar bet kokiems
kitiems mokesčiams, susijusiems su Turtu, atsiradusiems iki Turto perdavimo Būsimajam pirkėjui momento,
Būsimasis pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Ketinamo parduoti turto savininką ir pateikti visus
gautus dokumentus. Ketinamo parduoti turto savininkas įsipareigoja apmokėti pagrįstus su Turtu susijusius
mokesčius, kilusius nuo Turto įsigijimo Ketinamo parduoti turto savininko nuosavybės teise dienos iki Turto
perdavimo Būsimajam pirkėjui momento.
VII. Šalių atsakomybė
7.1. Jeigu Ketinamo parduoti turto savininkas atsisakys šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis
sudaryti pagrindinę Turto pirkimo–pardavimo sutartį ar/ir bet kokia forma perleis Turtą ne Būsimajam
pirkėjui, Ketinamo parduoti turto savininkas privalo grąžinti visas pagal šią Sutartį jam įmokėtas sumas.
7.2. Jeigu Būsimasis pirkėjas atsisakys ar vengs šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis sudaryti
pagrindinę Turto pirkimo–pardavimo sutartį arba pagrindinė Turto pirkimo–pardavimo sutartis negalės būti
sudaroma dėl Būsimojo pirkėjo kaltės, veiksmų ar neveikimo, ar dėl kitų nuo Būsimojo pirkėjo
priklausančių priežasčių, tai Ketinamo parduoti turto savininko reikalavimu ši Sutartis turi būti nutraukta, o
šios Sutarties 4.1 punkte nurodyta suma ir Taisyklėse numatyta tvarka Būsimojo pirkėjo sumokėtas pradinis
įnašas pasilieka Ketinamo parduoti turto savininkui kaip Būsimojo pirkėjo mokėtina bauda už Būsimojo
pirkėjo prievolių pagal šią Sutartį neįvykdymą, o Būsimasis pirkėjas neturi teisės reikalauti, kad Ketinamo
parduoti turto savininkas grąžintų šias sumas. Būsimasis pirkėjas patvirtina, kad šiame Sutarties punkte
numatytos baudos yra protingos ir jam yra priimtinos.
7.3. Tuo atveju, jeigu Turto atžvilgiu yra taikomas Lietuvos Respublikos nacionalinam saugumui
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas ir Komisija pateiks neigiamą sprendimą (išvadą) dėl galimybės
sudaryti Turto pirkimo-pardavimo sutartį, tai ši Sutartis nutraukiama bet kurios iš Šalių rašytiniu pranešimu,
Būsimajam pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo Ketinamo parduoti turto
savininkui dienos grąžinamos visos pagal šią Sutartį Ketinamo parduoti turto savininkui įmokėtos sumos, o
Turto pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma.
7.4. Pasirašydamos šią Sutartį, šalys besąlygiškai patvirtina, kad joms yra visiškai suprantamos šioje
Sutartyje nustatytos sankcijos (baudos) už prievolių pagal šią Sutartį neįvykdymą, jų dydis, ir visos šioje
Sutartyje nustatytos sankcijos, jų dydžiai atitinka teisingumo, protingumo, šalių lygiateisiškumo kriterijus ir
nepažeidžia šalių teisių.
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VIII. Baigiamosios nuostatos
8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Jeigu iki šios Sutarties 2.1 punkte nustatyto
termino, o šią sutartį pratęsus, iki šalių pratęsto termino Turto pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, Turto
pirkimo–pardavimo sutartis nėra sudaroma, ši Sutartis laikoma pasibaigusia (išskyrus Taisyklėse ir šioje
Sutartyje nustatytus atvejus, kai terminas pratęsiamas automatiškai), nebent šalys raštu susitartų kitaip.
8.2. Nė viena iš šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be kitos šalies raštiško
sutikimo. Jeigu, esant kito šalies raštiškam sutikimui, teisės ir pareigos pagal Sutartį būtų perleistos, tuomet,
kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, šios Sutarties nuostatos besąlygiškai galioja visiems
teisėtiems šalių teisių ir pareigų perėmėjams.
8.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu, remiantis
sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
8.4. Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra preliminarioji sutartis, šalys supranta jos esmę, įskaitant
ir tai, kad šia Sutartimi joje nurodytas Turtas nėra parduodamas ir nėra perduodama nuosavybės teisė į jį,
kad kiekviena iš šios Sutarties šalių gali atsisakyti vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį, tačiau tokiu
atveju atsisakiusiai vykdyti įsipareigojimus šaliai yra taikoma šioje Sutartyje ir Taisyklėse nurodyta
atsakomybė (sankcijos). Šalys patvirtina, kad pasirašydamos šią Sutartį išreiškė savo valią būtent dėl
preliminarios sutarties sudarymo, tai yra valią ateityje sudaryti pagrindinę Turto pirkimo–pardavimo sutartį,
ir ši Sutartis negali būti laikoma Turto pirkimo–pardavimo sutartimi.
8.5. Visa informacija, esanti šioje Sutartyje ar su ja susijusi, bus laikoma konfidencialia ir negali
būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas yra privalomas pagal teisės
aktus, numatytas Taisyklėse arba būtinas siekiant tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
8.6. Šalys tvarko asmens duomenis tik teisės aktuose numatytais atvejais, šiuo atveju - sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslu ir pagrindu.
8.7. Visi pranešimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti siunčiami rašytine forma faksu, paštu,
elektroniniu paštu arba įteikiami pasirašytinai šios Sutarties X skyriuje nurodytais šalių adresais ar fakso
numeriais.
8.8. Vienos šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikoma tinkamai įteikta, kai ji įteikiama
asmeniškai šalies įgaliotam asmeniui arba išsiunčiama registruotu laišku, arba kurjeriu ir pristatoma šioje
Sutartyje nurodytais šalių adresais, arba išsiunčiama šioje Sutartyje nurodytais fakso numeriais, gaunant
siunčiančiojo fakso patvirtinimą apie sėkmingą išsiuntimą, arba išsiunčiama šioje Sutartyje nurodytais
elektroninio pašto adresais.
8.9. Apie savo rekvizitų pasikeitimą šalis privalo iš anksto pranešti kitai šaliai raštu. Visi pranešimai
(dokumentai), kuriuos viena šalis išsiunčia kitai šaliai iki gaudama pranešimą apie pastarosios adreso
pasikeitimą, laikomi tai šaliai tinkamai įteiktais.
8.10. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas
atiduodamas Ketinamo parduoti turto savininkui, kitas – Būsimajam pirkėjui.
IX. Sutarties priedai
9.1. Žemiau išvardinti Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
9.1.1. Sutarties Priedas Nr. 1 – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai.
X. Sutarties šalių vardai, pavardės ir parašai:
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NT Valdos, UAB
Smolensko g. 5, Vilnius
Juridinio asmens kodas 300634954
PVM mokėtojo kodas LT100003223011
A. s. LT64 7300 0101 2486 3706
,,Swedbank” AB, banko kodas 73000

__________________
Adresas ________________
Juridinio asmens kodas ____________
PVM mokėtojo kodas____________
A. s. _________________
Bankas _______________, banko kodas _________

Tel. (8 ~ 5) 210 4525
El. p. info@valdos.eu

Tel. ___________
El. p. ______________

___________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________

