Realus vaizdas gali skirtis nuo pateikto nuotraukoje

Kiosko dydis, kv. m
15
Turto apžiūra

Pradinė pardavimo kaina, Eur/vnt, su PVM*
1 600,00

Dėl turto apžiūros kreiptis telefonu 8 658 06972 arba el. paštu
turto.valdymas@post.lt
Atsiskaitymo sąlygos
Visa kaina už turtą sumokama iki sutarties pasirašymo dienos į
pardavėjo banko sąskaitą.
Kita informacija
Kioskas stovi nuomojamoje žemėje. Pirkėjas įsipareigoja nuo
nuosavybės į Turtą perėjimo momento mokėti visus su parduodamu
Turtu susijusius mokesčius ir mokėjimus. Pageidaujant detalesnės
informacijos, kviečiame kreiptis šiame skelbime nurodytais kontaktais.
Pasiūlymų teikimo terminas 2022.05.13 – 2022.05.26 (imtinai).
Bendrovė parduoda tik skelbime nurodytą kilnojamą turtą ir jokie leidimai prekiauti / žemės nuomos
sutartys ar kt. nėra perleidžiamos. Tuo atveju, jei Pirkėjas pageidauja toliau eksploatuoti Turtą toje
pačioje buvimo vietoje, kurioje Turtas yra sutarties sudarymo metu, Pirkėjas įsipareigoja
savarankiškai išspręsti visus klausimus dėl Turto eksploatavimo įteisinimo; kitu atveju Pirkėjas savo
lėšomis įsipareigoja išsivežti Turtą iš jo buvimo vietos ir sutvarkyti buvusią kiosko stovėjimo vietą
(pašalinti šiukšles, jei pažeistas - atstatyti grindinį).
Pirkėjas turto eksploatavimo toje pačioje vietoje arba kiosko išvežimo galimybes turi įvertinti
savarankiškai, iki pasiūlymo pateikimo.
Pageidaujantieji įsigyti patalpas/statinius akcinei bendrovei Lietuvos paštui adresu J. Jasinskio g. 16,
03500 Vilnius arba el. paštu turto.valdymas@post.lt pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo:

• pasiūlymo teikėjo vardą ir pavardę, asmens kodą (fiziniams asmenims);
• įmonės pavadinimą, įmonės kodą (juridiniams asmenims);
• adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
• pageidaujamų įsigyti patalpų/statinių adresą;
• siūlomą patalpų/statinių įsigijimo kainą.
Kviečiame atsakingai teikti pasiūlymus dėl turto įsigijimo, tik iš anksto savarankiškai išsiaiškinus ir
įvertinus visas Pirkėjui galimai svarbias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant: turto būklę, lokaciją,
galimybes turtą eksploatuoti pirkėjo norimu būdu, reikiamų leidimų gavimo galimybes ir kaštus,
turto išvežimo galimybes bei kaštus ar kt.
Atsisakius pasirašyti ir (arba) per komisijos nustatytą laikotarpį, t. y. 30 dienų, nepasirašius pirkimo –
pardavimo sutarties, iš laimėtoju pripažinto potencialaus pirkėjo gali būti reikalaujama atlyginti
Bendrovės patirtus nuostolius (konkurso organizavimo išlaidas bei kainų skirtumą, jei pakartotinio
konkurso atveju turtas parduotas už mažesnę kainą).
Bendrovė iki pirkimo - pardavimo pasirašymo dienos pasilieka teisę pašalinti kioske esančią įrangą,
jei tokios yra (televizoriai, kondicionieriai, radiatoriai ir kt.).
Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių nutraukti turto pardavimo
procedūrą.
Pranešimo apie galimai pastebėtas korupcijos apraiškas ar galimai neteisėtus Bendrovės darbuotojų
veiksmus pateikimo būdas elektroniniu paštu: pranesk@post.lt
Visos pardavimo procedūros ir pagrindinės sutarties nuostatos aprašytos akcinės bendrovės Lietuvos
pašto kilnojamojo turto pardavimo tvarkoje, kurią rasite Bendrovės svetainėje www.post.lt.
*Vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto kilnojamojo turto pardavimo tvarkos 30 p., turtas parduodamas
pagal didžiausios pasiūlytos kainos principą.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
Įmonės kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811
A.s. LT80 7044 0600 0800 6784
AB SEB bankas
Tel. (8 700) 55 400

