TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius
2021 m. rugsėjo

d.

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ADRESU KUMELIŲ G. 12, KAUNE,
PARDAVIMO VIEŠO ELEKTRONINIO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Nekilnojamojo turto, esančio Kumelių g. 12, Kaune, pardavimo viešo elektroninio aukciono
būdu sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato AB „Kauno energija“ (toliau – Pardavėjas) nuosavybės
teise priklausančio ir veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto –boilerinės pastato, kurio bendras
plotas 147,02 kv. m, unikalus daikto Nr. 1989-0005-2027, adresas Kumelių g. 12, Kaunas (toliau –
Turtas), pardavimo viešo elektroninio aukciono būdu (toliau – Aukcionas) sąlygas.
1.2. Turtas parduodamas vadovaujantis Pardavėjo valdybos 2021 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu
Nr. 2021-12-1 ir 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 2018-23-01 patvirtintu AB „Kauno
energija“ nekilnojamojo turto pardavimo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu,
bei valstybės įmonės Registrų centras direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. v-379
patvirtintu Juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo informacinių
technologijų priemonėmis tvarkos aprašu (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas).
1.3. Pagrindinės Sąlygų sąvokos, kurios turi šias reikšmes:
1.3.1. Aukciono dalyvis – juridinis ar fizinis asmuo, šiose Sąlygose nustatyta tvarka sumokėjęs
dalyvio garantinį įnašą bei dalyvio registravimo mokestį.
1.3.2. Skelbimas – apie skelbiamą Aukcioną paskelbta informacija specialiojoje interneto svetainėje
www.evarzytines.lt ir kitose interneto svetainėse.
1.3.3. Specialioji interneto svetainė – interneto svetainė www.evarzytines.lt.
1.3.4. Sutartis – Turto pirkimo–pardavimo sutartis, kurią įstatymų nustatyta tvarka Pardavėjas
sudaro raštu su Aukciono laimėtoju.
1.4. Pardavėjas neatsako už jokius Aukciono dalyvių patirtus nuostolius.
1.5. Aukcioną vykdo Pardavėjo sudaryta komisija (toliau – Komisija).
2. Turto aprašymas ir apžiūros sąlygos, Aukciono dokumentai
2.1. Turto teisinė registracija atlikta (Sąlygų 1, 2 priedai). Turtas neišnuomotas, neįkeistas ir
neareštuotas.
2.2. Turto pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės.
2.3. Turto būklė nustatoma apžiūrint jį vietoje.
2.4. Dėl parduodamo Turto apžiūros informacija pateikta Skelbime ir Pardavėjo interneto
tinklalapyje www.kaunoenergija.lt.
2.5. Dėl papildomos informacijos kreiptis darbo dienomis 9.00 val. iki 16.30 val., AB „Kauno
energija“, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, V aukštas, 507 kab., el. p.
a.zemaitiene@kaunoenergija.lt arba tel. +370 610 42 013.
3. Kaina ir mokėjimo sąlygos
3.1. Turto pradinė pardavimo kaina – 95 000,00 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų).
3.2. Parduodant Turtą PVM taikomas nebus.
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3.3. Dalyvio garantinis įnašas už parduodamą Turtą – 4 750,00 Eur (keturi tūkstančiai septyni
šimtai penkiasdešimt eurų).
3.4. Dalyvio registravimo mokestis – 100,00 Eur (vienas šimtas eurų).
3.5. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione, pateikdamas dokumentus registruotis į
Aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio garantinį įnašą ir dalyvio registravimo mokestį. Mokėjimai
atliekami į Pardavėjo sąskaitą Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, esančią AB SEB banke. Už parduotą
Turtą atsiskaitoma pinigus pervedant į minėtą sąskaitą.
4. Turto pardavimo sąlygos
4.1. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas Aukcione, patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis
Turto pardavimo sąlygomis, kurios bus numatytos Sutartyje:
4.1.1. Aukciono laimėtojas (Turto savininkas) įsipareigoja neatlygintinai suteikti Pardavėjui
servituto teisę naudotis Turtu (tarnaujančiu daiktu) Pardavėjui nuosavybės teise priklausančių
šilumos tiekimo tinklų (viešpataujantis daiktas) tiesimui, naudojimui, aptarnavimui, remontui,
rekonstravimui ir patekimui prie jų.
4.1.2. Aukciono laimėtojas (Turto savininkas) nuo Sutarties pasirašymo dienos užtikrina įsigyto
Turto apsaugą bei rūpinasi Turto būkle ir estetiniu vaizdu.
4.1.3. Jei Turtas bus įtrauktas į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, patvirtintą
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169 su vėlesniais pakeitimais, už Turto nepriežiūrą
Aukciono laimėtojas (Turto savininkas) turės padidintu tarifu mokėti nekilnojamojo turto mokestį.
4.1.4. Aukciono laimėtojo (Turto savininko) prašymu Pardavėjas išduos technines sąlygas
pertvarkyti patalpose esančius įrenginius Aukciono laimėtojo sąskaita.
5. Aukciono vykdymas
5.1. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis Specialiojoje interneto
svetainėje, vadovaujantis Aprašu.
5.2. Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys
subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į Aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų
skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba
kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
5.2.1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens
registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
5.2.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos
teisės aktus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
5.2.3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo Aukcione ir Turto įsigijimo,
jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas,
kopiją;
5.2.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
5.2.5. jeigu Aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), sandorio dėl ketinimo įsigyti
bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas.
5.3. Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į Aukcioną, turi pateikti šių
Sąlygų 5.2.4 ir 5.2.5 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs
dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
5.4. Aukcionas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja nors vienas Aukciono dalyvis.
5.5. Aukciono pradžia 2021 m. spalio 28 d.
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5.6. Minimalus kainos didinimo intervalas 500,00 Eur (penki šimtai eurų).
5.7. Aukciono dalyvių registracija vykdoma 2 (dvi) darbo dienas.
5.8. Aukciono dalyvių registracijų tvirtinimas vykdomas 2 (dvi) darbo dienas.
5.9. Aukciono pradžios ir pabaigos data, laikas (valandos, minutės) bei Aukciono dalyvių
registravimo į Aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas (valandos, minutės) skelbiami Skelbime.
6. Sutarties su Aukciono laimėtoju sudarymas
6.1. Pasibaigus Aukcionui, Specialiojoje interneto svetainėje paskelbiama, už kokią kainą Turtas
parduotas, Aukciono laimėtojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie laimėtą Aukcioną.
6.2. Aukciono laimėtojas jo pasiūlytos perkamo Turto kainos ir Dalyvio garantinio įnašo skirtumą,
ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo minėto elektroninio pranešimo apie
laimėtą Aukcioną išsiuntimo Aukciono laimėtojui dienos, perveda į Pardavėjo sąskaitą banke.
6.3. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono laimėtojui per 7 (septynias) darbo dienas raštu pranešama, kur
ir kokiu terminu kreiptis dėl Sutarties sudarymo (pasirašymo). Aukciono laimėjimo atveju
laimėjusio dalyvio Aukcionui pateiktas dalyvio garantinis įnašas užskaitomas kaip jo Sutarties
įvykdymo užtikrinimas. Dalyvio registravimo mokestis Aukciono laimėtojui negrąžinamas.
6.4. Sutartis laikoma sudaryta nuo Sutarties patvirtinimo notarine tvarka momento. Visas išlaidas už
notarinius veiksmus sumoka Aukciono laimėtojas.
6.5. Jeigu per nurodytą terminą Sutartis nesudaroma dėl Aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad
Aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti Sutartį. Aukciono dalyvio registravimo ir garantinis
mokesčiai laimėjusiam Aukcioną, tačiau nesudariusiam Sutarties, negrąžinami.
6.6. Nuosavybės teisė valdyti ir naudoti parduodamą Turtą bei juo disponuoti Aukciono laimėtojui
pereina nuo pasirašytos Sutarties patvirtinimo notarine tvarka dienos.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Aukcionas laikomas neįvykusiu jeigu:
7.1.1. neužregistruotas nė vienas Aukciono dalyvis;
7.1.2. nė vienas dalyvis nepasiūlo nustatytos Turto pradinės arba didesnės pagal nurodytą minimalų
kainos kėlimą pardavimo kainos;
7.1.3. Aukciono laimėtojas nepateikia šių Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytų dokumentų
originalų arba kopijų, patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.1.4. neįvykdytos kitos Aukciono sąlygos.
7.2. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems
Aukciono dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems Aukciono dalyviais, garantiniai įnašai
grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aukciono pabaigos.
7.3. Dalyvio registravimo mokestis Aukciono dalyviams grąžinamas:
7.3.1. jeigu asmeniui registruojantis į Aukcioną pasibaigė Aukciono registracijos laikas, tolesni
registravimo veiksmai neleidžiami. Jeigu asmuo į Pardavėjo sąskaitą pervedė Dalyvio garantinį
įnašą ir Aukciono dalyvio registravimo mokestį, bet nespėjo užbaigti registracijos į Aukcioną, jis
Pardavėjui turi pateikti prašymą raštu, nurodydamas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti Aukciono
dalyvio garantinį įnašą ir Aukciono dalyvio registravimo mokestį, numerį;
7.3.2. kai Aukcionas neįvyksta, nes nesusirenka Skelbime nurodytas minimalus privalomas
Aukciono dalyvių skaičius.
7.4. Aukciono informacija skelbiama Specialiojoje interneto svetainėje viešai 60 (šešiasdešimt)
dienų po Aukciono pabaigos, Aukciono atšaukimo ir paskelbimo neįvykusiu.
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8. Ginčų sprendimas
8.1. Vykstant Aukciono procedūroms, Aukciono dalyviai turi teisę pateikti pretenziją dėl Komisijos
priimtų sprendimų ar Aukciono procedūrų, kurią Komisija turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per 5
(penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą
darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam asmeniui.
8.2. Gavus pretenziją Komisija svarsto klausimą dėl tolimesnių Aukciono procedūrų vykdymo
sustabdymo.
8.3. Suinteresuotas asmuo ar Aukciono dalyvis, nesutikęs su Pardavėjo sprendimu dėl pretenzijos,
gali kreiptis į teismą spręsti ginčą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
PRIDEDAMA:
1. Namų valdos techninės apskaitos bylos kopija, 9 lapai.
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, registro Nr. 20/89401, kopija, 3
lapai.

Komisijos pirmininkas

A.

Žemaitienė, tel. +370 37 30 59 60

Rimas Perevičius
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2019-01-22 09:54:13
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 20/89401
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1979-03-10
Adresas: Kaunas, Kumelių g. 10
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Pastatas - Boilerinė
Adresas: Kaunas, Kumelių g. 12
Unikalus daikto numeris: 1989-0005-2027
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Pažymėjimas plane: 5H0b
Statybos pabaigos metai: 1981
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Sienos: Monolitinis betonas
Stogo danga: Bitumas
Bendras plotas: 147.02 kv. m
Pagrindinis plotas: 119.58 kv. m
Tūris: 710 kub. m
Užstatytas plotas: 122.00 kv. m
Koordinatė X: 6084719
Koordinatė Y: 492942
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 59600 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 38800 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 28300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-09-16

2.2.

Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Kaunas, Kumelių g. 12
Unikalus daikto numeris: 1989-0005-2016
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Pažymėjimas plane: 1A3p
Statybos pabaigos metai: 1890
Rekonstravimo pabaigos metai: 1965
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 1425.40 kv. m
Naudingas plotas: 1033.20 kv. m
Gyvenamasis plotas: 651.01 kv. m
Rūsių (pusrūsių) plotas: 122.26 kv. m
Pagrindinis plotas: 269.94 kv. m
Tūris: 4504 kub. m
Užstatytas plotas: 412.00 kv. m
Kambarių skaičius: 33
Koordinatė X: 6084719
Koordinatė Y: 492942
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-07-02

2.3.

Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1989-0005-1019
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Pažymėjimas plane: 2A2p
Statybos pradžios metai: 1890
Statybos pabaigos metai: 1890
Rekonstravimo pradžios metai: 1965
Rekonstravimo pabaigos metai: 1965
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 628.60 kv. m
Naudingas plotas: 370.07 kv. m
Gyvenamasis plotas: 272.40 kv. m
Rūsių (pusrūsių) plotas: 91.17 kv. m
Tūris: 2227 kub. m
Užstatytas plotas: 249.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 8

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1548143649&trn_nr=20&reg_nr=89401&ntr... 2019.01.22
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Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 1
Kambarių skaičius: 14
Koordinatė X: 6084700
Koordinatė Y: 492932
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-11-02
2.4.

Inžineriniai tinklai - Vandentiekio tinklai
Adresas: Kaunas, Kumelių g. 12
Aprašymas / pastabos: L=2.65m
Unikalus daikto numeris: 4400-0961-2490
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 122 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 31 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 31 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-12-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-01-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys", a.k. 132751369
Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-0961-2490, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2010-07-21 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-2524
2010-09-22 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 60-7-39
Įrašas galioja: Nuo 2010-10-15
Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: pastatas Nr. 1989-0005-2027, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1998-02-24 Akcininkų susirinkimo protokolas
1998-07-08 Priėmimo - perdavimo aktas
1998-07-09 Akcijų pasirašymo sutartis
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo įsakymas Nr. 474
Įrašas galioja: Nuo 2002-02-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)
Daiktas: pastatas Nr. 1989-0005-2027, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1989-0005-1019, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1989-0005-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1996-06-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-58
Aprašymas: 2011.10.11 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.10-07, nekilnojamojo daikto
kodas 20171
Įrašas galioja: Nuo 2011-10-19

7.2.

Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB "Kauno centro būstas", a.k. 149650823
Daiktas: pastatas Nr. 1989-0005-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-02 Įsakymas Nr. A-787
2006-03-10 Sutartis Nr. 53-10-6
Įrašas galioja: Nuo 2006-10-26

7.3.

Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB "Kauno centro būstas", a.k. 149650823
Daiktas: pastatas Nr. 1989-0005-1019, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-02 Įsakymas Nr. A-787
2006-03-10 Sutartis Nr. 53-10-6
Įrašas galioja: Nuo 2006-10-26

8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1989-0005-1019, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys 2017-09-28 patikslinti, atsižvelgiant į butų Nr. 3;5 kadastro
duomenų pasikeitimą.
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-09

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-0961-2490, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2007-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2007-10-09

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Žemės sklypo reg. Nr. 44/2311914
12. Kita informacija:
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