Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Aukciono komisijai

PRAŠYMAS
ĮREGISTRUOTI AUKCIONO DALYVIU
20___ m.____________________________ d.
_______________________________________________________________________________
(dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

______________________________________________________________________________
(telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas)

(toliau – Aukciono dalyvis) prašo įregistruoti Aukciono dalyviu aukcionui, kuris įvyks
20___ m. ___________________d. ___ val. _____min. dėl žemiau nurodyto parduodamo
nekilnojamo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su
nekilnojamuoju turtu):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(nekilnojamo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu)
pavadinimas, adresas)

Jeigu aš nebūsiu pripažintas aukciono laimėtoju, įmokėtą garantinį įnašą prašau grąžinti į
sąskaitą Nr.__________________________________, esančią ______________________ banke,
banko kodas ____________________.
PRIDEDAMA (jeigu, kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):
1. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos
pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį
turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, ___ lapai (-ų).
2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo
vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka,
___ lapai (-ų).
3. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo
turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju
turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės
aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, ___
lapai (-ų).
4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta
tvarka, ___ lapai (-ų).
5. Atstovo asmens dokumento kopija ___ lapai (-ų).
6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos
sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli
asmenys (asmenų grupė), ___ lapai (-ų).
7. Dokumentai, patvirtinantys, jog Aukciono dalyvio vardu sumokėtas registravimo
mokestis ir garantinis įnašas, ___ lapai (-ų).

8. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymą teikia fizinis asmuo), ____
lapai (-ų).
9. Notariškai patvirtinto įgaliojimo ir atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento kopija jei
ketinantį dalyvauti aukcione asmenį atstovauja kitas asmuo, ___ lapai (-ų).
10. Užsienio subjektai, atitinkantys Aukciono dalyvių apibrėžimą, turi pateikti atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme
nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus:
Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento
arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o
užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo
pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti
pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją) skelbime nurodytu dalyvių registravimo laiku, ___ lapai (-ų).
11. Kiti dokumentai, ___ lapai (-ų).

___________
(parašas)

_________________________________________
(vardo raidė, pavardė)

A.V. (tik juridiniams asmenims)

