NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
I. PARDUODAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS NEKILNOJAMASIS TURTAS
Pastatas-gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6592-8002-0010, bendras plotas 97,81 kv. m, pažym÷jimas plane 1A1m, statybos metai 1928), pastatas-sand÷lis
(unikalus Nr. 6592-8002-0021, užstatytas plotas 29,70 kv. m, pažym÷jimas plane 2I1m, statybos metai 1928), pastatas-kluonas (unikalus Nr. 6592-8002-0054,
užstatytas plotas 61,70 kv. m, pažym÷jimas plane 9I1m, statybos metai 1932), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6592-8002-0065, užstatytas plotas 34,40 kv.
m, pažym÷jimas plane 10I1m, statybos metai 1929), pastatas-tvartas (unikalus Nr. 6592-8002-0032, užstatytas plotas 122,10 kv. m, pažym÷jimas plane 5I1mo,
statybos metai 1936), pastatas-tvartas (unikalus Nr. 6592-8002-0043, užstatytas plotas 384,20 kv. m, pažym÷jimas plane 8I1mo, statybos metai 1932), kiti
inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (unikalus Nr. 6592-8002-0076, statybos metai 1932), adresas: Petraičių k. 2, Lygumų sen., Pakruojo r. sav.
Pradin÷ bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina 630,00 Eur; kainos didinimo intervalas 50,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis
30,00 Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 63,00 Eur.
II. BENDROSIOS VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumok÷ti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios.
2. Atsiskaitomoji sąskaita viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai sumok÷ti – Nr. LT894010045600057585
Luminor bank AB.
3. Viešo aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.
4. Viešas aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemon÷mis interneto svetain÷je http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „D÷l Valstyb÷s ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtintu Valstyb÷s ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu ir VĮ Turto banko generalinio direktoriaus
2018 m. geguž÷s 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstyb÷s ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstyb÷s informacin÷je
sistemoje procedūrų aprašu.
III. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS
Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje 2019 m. vasario 26 d. 0.00 val. – 2019 m. vasario 27 d. 24.00 val.
Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.
IV. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS
2019 m. kovo 4 d. 9.00 val. – 2019 m. kovo 7 d. 14.00 val..
V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA
1. Viešo aukciono laim÷tojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumok÷ta ne v÷liau kaip per 10 kalendorinių
dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laim÷toju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo
pasirašymo dienos.
3. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laim÷tojas.
4. Viešo aukciono laim÷tojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalin÷ įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
VI. KITA INFORMACIJA

1. Žem÷s sklypas, kuriame yra parduodamas nekilnojamasis turtas, priklauso nuosavyb÷s teise kitam asmeniui.
2. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio
g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
3. Informaciją d÷l nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties projekto teikia Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi
darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.
4. Išsamesn÷ informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldyb÷s interneto svetain÷je (adresas:
http://www.pakruojis.lt/go.php/lit/Turto-pardavimas/3).
* D÷l tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laim÷tojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais
darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.
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