KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
APTARNAVIMO SKYRIUS

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įstaigos kodas 191008577, buveinės adresas Kauno
g. 6, Klaipėda vykdo skelbiamas derybas dėl Klaipėdos raj. PK veiklai reikalingo Pastato arba Patalpų
nuomos, kurių bendras plotas nuo 1000 kv.m. iki 1200 kv.m. Prie pastato turi būti automobilių stovėjimo
aikštelė 15 policijos automobilių laikymui (uždarame vidiniame kieme), asmenų, besikreipiančių į policiją
bei darbuotojų automobiliams laikyti. Prie pastato turi būti numatytos stambiagabaričių daiktinių įrodymų
laikymui skirtos patalpos. Iki 500 metrų nuo pastato atstumu turi būti tinkamai įrengta policijos sulaikytų
transporto priemonių saugojimo aikštelė (70 transporto priemonių saugojimui). Nuomojamas
nekilnojamasis turi būti Gargždų miesto teritorijoje. Skelbiamos derybos dėl nuomos vykdomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintu
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų
tvarkos aprašu (su visais galiojančiais pakeitimais).
Prašymai dalyvauti turto nuomos konkurse priimami iki 2018 m. birželio 20 d. 10.00 val.
Kandidatui pateikus prašymą dalyvauti skelbiamose derybose, Komisija nuomos sąlygas (dokumentus) jam
pateiks pasirašytinai per 3 darbo dienas nuo jo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymas turi būti pateiktas
lietuvių kalba. Po 2018 m. birželio 20 d. 10.00 val. prašymai dalyvauti turto nuomos konkurse nebus
priimami. Kandidatams, nepateikusiems laiku prašymų dalyvauti turto nuomos konkurse, nebus leista teikti
pasiūlymo (paraiškos).
Vokų su pasiūlymais (paraiškomis) pateikimo ir registravimo pabaigos terminas - 2018 m. liepos
2 d. 10 val. 00 min.
Vokai su konkurso dalyvių pasiūlymais (paraiškomis) bus atplėšiami 2018 m. liepos 2 d.
13 val. 00 min. Klaipėdos apskr. VPK patalpose, adresu Kauno g. 6, Klaipėda, 204 kab.
Konkurso dalyvių prašymai dalyvauti turto nuomos konkurse, pasiūlymų (paraiškų) registravimas
ir vokai su pasiūlymais pateikiami adresu 340 kab., Kauno g. 6, Klaipėda, Aptarnavimo skyriui, darbo
dienomis 8.00-12.00 val. Atsakingas asmuo – Aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Lina
Šimkuvienė, tel. (8 700) 60795.
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