VANDENS BOKŠTO, ESANČIO VILTIES G., JONAVOJE, KONKURSO SĄLYGOS:
1. Turto valdytojo pavadinimas adresas, juridinio asmens kodas
UAB „Jonavos vandenys“, juridinio asmens kodas 256564350, Kranto g. 9, 55249 Jonava 
2. Informacija apie nuomojamą turtą:
 Vandens bokšto, esančio Juškonių k.,Žeimių sen.,Jonavos r. statinio, kuriame yra nuomojamas plotas
3. Turto naudojimo paskirtis, ypatumai, specialios  charakteristikos, galimybės keisti turto naudojimo paskirtį 
Turtas skirtas sumontuoti bei naudoti mobiliojo skaitmeninio ryšio ir radijo relines antenas bei šių antenų tinkamam veikimui būtinus kitus prietaisus ar įrengimus.
4. Pradinis nuompinigių dydis su PVM ir be jo
Pradinis nuompinigių dydis – 80,00 Eur (be PVM) per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Mokesčiai už elektros energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirą susitarimą su turto valdytoju.
5. Nuompinigių mokėjimo tvarka
Nuomininkas moka nuompinigius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.
6. Informacija apie delspinigius
Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
7. Turto nuomos terminas ir jo pratęsimo sąlygos
Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus). Pratęsiant nuomos sutartį, nuomos mokestis negali būti mažinamas.
8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas ir dokumentų konkursui pateikimo tvarka
Konkurso dalyviai UAB „Jonavos vandenys“ administracijai, esančiai Kranto g. 9, Jonavoje, 2 aukšte, ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 18 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti 3 punkte nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris; 
2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.
Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami. 
Kartu su voku pateikiami buhalterijos skyriaus išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.
Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – vyr. energetikas Gintautas Skamaročius tel. (8~349) 54806, el. p. vyr.energetikas@jonavosvandenys.lt" vyr.energetikas@jonavosvandenys.lt 
9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas rekvizitai
Pradinis įnašas – 80,00 Eur (be PVM). Pradinis įnašas turi būti pervestas į UAB „Jonavos vandenys“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT474010043900060397. Konkurso dalyviams, kurie nelaimėjo konkurso sumokėti pradiniai įnašai grąžinami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.
10. Turto apžiūros sąlygos
Turtą galima apžiūrėti nuo 2021 m. sausio 4 d.  13 val. iki 16 val. susisiekus su UAB „Jonavos vandenys“ vyr. energetiku Gintautu Skamaročiumi, tel. 8 (349) 54806, el. p. vyr.energetikas@jonavosvandenys.lt" vyr.energetikas@jonavosvandenys.lt  
11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas
Komisijos posėdis įvyks 2021 m. sausio 18 d. 11.00 val. UAB „Jonavos vandenys“ administracijos pastate, Kranto g. 9, Jonavoje, 2 a. posėdžių salėje. Komisijos posėdyje pareiškėjai nedalyvauja.
12. Kitos konkurso sąlygos
Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti patalpų nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas sekantis didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos konkursų organizavimo tvarką reglamentuoja UAB „Jonavos vandenys“ direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-32 patvirtintas ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas.


