ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ELEKTRĖNŲ
SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. VI.TS-187
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
48 straipsnio 1 dalimi, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
67 ir 69 punktais, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Elektrėnų savivaldybės vardu tvarkos aprašą
(pridedama).

Meras

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2020 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimu Nr. VI.TS-187
NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VARDU
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Elektrėnų savivaldybės vardu tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato priėmimo ir sutarties sudarymo
tvarką, kai nekilnojamieji daiktai perkami Elektrėnų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vardu.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio
13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės
tvarkos aprašas).
3. Pirkimo komisija – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ne mažiau
kaip iš 5 asmenų komisija nekilnojamųjų daiktų pirkimo procedūroms organizuoti ir atlikti.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose.
II SKYRIUS
SPRENDIMO DĖL DERYBAS LAIMĖJUSIO KANDIDATO PRIĖMIMAS
5. Nekilnojamųjų daiktų pirkimo procedūros vykdomos pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės tvarkos aprašą.
6. Įvykdžius nekilnojamųjų daiktų pirkimo procedūras, sprendimus dėl derybas laimėjusio
kandidato priima Pirkimo komisija, laikydamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos apraše
nustatytų terminų ir procedūrų. Pirkimo komisija per 3 darbo dienas nuo galutinio sprendimo dėl
laimėjusio kandidato priėmimo teikia Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui (toliau –
administracijos direktorius) pirkimo ataskaitą, nurodytą Aprašo III skyriuje.
7. Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Pirkimo komisijos sprendimą dėl derybas
laimėjusio kandidato, priima sprendimą (įsakymą) patvirtinti laimėjusį kandidatą ir pirkti
nekilnojamąjį daiktą savivaldybės nuosavybėn.
8. Administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo sprendimo pirkti nekilnojamąjį daiktą
Savivaldybės nuosavybėn priėmimo dienos išsiunčia laimėjusiam kandidatui kvietimą sudaryti
pirkimo–pardavimo sutartį.
III SKYRIUS
PIRKIMO ATASKAITA
9. Pirkimo komisija dėl kiekvieno pirkimo parengia pirkimo ataskaitą.
10. Pirkimo ataskaitoje nurodoma:
10.1. perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas;
10.2. tarybos sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas socialinis ekonominis nekilnojamojo daikto
pirkimo pagrindimas, numeris, data;
10.3. pirkimo būdas, o jeigu pasirinktos neskelbiamos derybos, – jo pasirinkimo priežastys;
10.4. pirkimo objekto aprašymas (duomenys, reikalingi pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti);

2
10.5. Pirkimo komisijos nustatyto laimėjusio kandidato rekvizitai (vardas, pavardė (juridinio
asmens pavadinimas), adresas, elektroninio pašto adresas, banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr., tel.
Nr.);
10.6. Pirkimo komisijos išvados dėl derybų rezultatų, motyvai dėl derybas laimėjusio kandidato
patvirtinimo;
11. pirkimo ataskaitą pasirašo Pirkimo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
IV SKYRIUS
NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
12. Kvietime sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį nurodomas ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių
dienų terminas, per kurį turi būti sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis.
13. Jeigu kandidatas be pateisinamų priežasčių neatvyksta sudaryti pirkimo–pardavimo
sutarties per kvietime sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį nurodytą laikotarpį, laikoma, kad derybas
laimėjęs kandidatas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį.
14. Nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu sutartis pasirašo Savivaldybės
administracijos direktorius.
15. Nekilnojamojo daikto pirkimo sutartis laikoma sudaryta, kai ji pasirašyta abiejų sandorio
šalių, patvirtinta notaro. Sutartis privalo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
16. Pasirašyta nekilnojamojo daikto pirkimo sutartis perduodama saugoti teisės aktų nustatyta
tvarka.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės
tarybos sprendimu.
________________________

