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KROVININIO AUTOMOBILIO SU IZOTERMU IR ŠALDYMO ĮRANGA OPEL 

MOVANO B, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS 

 

 

            1. Nuomotoja Šilutės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188723322, adresas 

Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė; 

 2. Išnuomojamas krovininis automobilis su izotermu ir šaldymo įranga ,,Opel Movano B“, 

valstybinis Nr. KFV356, identifikavimo Nr. WOVMRS603JB149380.  

 3. Numatoma krovininio automobilio nuomos pradžia nuo 2019 m. spalio 21 d.   

 4. Veiklos paskirtis – automobilį naudoti šviežios ir perdirbtos žuvies produkcijos 

pervežimui Šilutės r. sav. teritorijoje (produkcija ne mažiau kaip 70 proc. užauginta Šilutės r. 

savivaldybės teritorijoje visą sutarties vykdymo laikotarpį). 

 5. Pradinis turto nuompinigių dydis 353,00 Eur per mėnesį; 

6. Nuomos konkurse gali dalyvauti visi viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, fiziniai 

asmenys. Fizinis asmuo, turi būti įregistravęs veiklą Šilutės r. sav. teritorijoje ne trumpiau kaip 2 

metai iki pasiūlymo pateikimo dienos. 

7. Pageidautina, kad nuomininkas turėtų prekybos vietą (parduotuvę), kur prekiautų šviežios 

ir perdirbtos žuvies produkcija. 

8. Pageidautina, kad sutarties vykdymo laikotarpiu nuomininkas turėtų pasirašęs šviežios ir 

perdirbtos žuvies produkcijos pardavimo sutartis su Šilutės r. sav. ikimokyklinio ir pradinio 

ugdymo įstaigomis.      

 9. Sugedus automobiliui, nuomininkas remontuoja jį savo lėšomis tik nuomotojo 

rekomenduotame autoservise.  

10.Nuomininkas privalo savo lėšomis apdrausti transporto priemonės valdytojo 

privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu bei transporto priemonės draudimu (KASKO) 

nuomotojo naudai nuo automobilio perdavimo dienos ir nedelsiant pateikti Savivaldybės 

administracijos direktoriui draudimo įmonės išduoto liudijimo (poliso) kopiją. Automobilis privalo 

būti apdraustas nepertraukiamai visą šios sutarties galiojimo terminą; 

11. Ne vėliau kaip per 24 val. pranešti nuomotojui apie automobilio apgadinimą, vagystę ar 

techninius gedimus, nustoti naudotis automobiliu, jei jo tolesnis eksploatavimas gali pabloginti 

automobilio būklę.  

12. Saugoti automobilį, laikyti jį užrakintą, įjungus signalizaciją, nepalikti neuždarytų langų, 

nepalikti automobilio salone užvedimo raktelių, automobilio dokumentų, magnetolos panelės, kitų 

vertingų daiktų.     

13. Nuomininkas neturi teisės be nuomotojo sutikimo perduoti transporto priemonę naudotis 

tretiesiems asmenims. 

14. Nuomininkas (nuomininko vairuotojas) privalo laikytis kelių eismo taisyklių, naudoti 

automobilį tik pagal tiesioginę paskirtį.    

15. Atsitikus draudiminiam įvykiui, nedelsiant informuoti vietos policiją ar kitas atitinkamas 

institucijas.  

 16. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau 

kaip iki einamo mėnesio  10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, - iki kitos po jos einančios 

darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.  

 17. Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuomos mokesčio, privalo 

mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną 

pavėluotą dieną. 

  18. Nuomininkui, kuris turtą nuomoja ilgiau kaip vienerius metus, nuompinigių dydis 

perskaičiuojamas kasmet šalių susitarimu, atsižvelgiant į vidutinę metinę infliaciją. 
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 19. Konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. rugsėjo 24 d. 11 val. 10 min., Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos 202 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje; 

 20. Paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 24 d. 11 val. Šilutės rajono savivaldybės 

administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, 202 kabinete; 

21. Papildomą informaciją suteiks Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė 

Auksė Rupainienė minėtu adresu arba telefonu 8 441 79 258, el. p. aukse.rupainiene@silute.lt; 

22. Krovininį automobilį galima apžiūrėti  nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. iki 2019 m. rugsėjo 23 

d.  darbo dienomis sutartu laiku;  

23. Pradinį įnašo dydį, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, konkurso dalyvis 

turi būti sumokėjęs į AB ,,Luminor“ banko sąskaitą LT414010043500090123, Savivaldybės 

administracijos kodas 188723322, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. 
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