ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ
„SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m.

d. Nr. VAKŠiauliai

Posėdis įvyko: 2020 m. sausio 2 d. 11:30 val. 242 kab.
Posėdžio pirmininkė – Ija Jencienė, Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir
kompensacijų skyriaus Socialinio būsto poskyrio vedėja.
Posėdžio sekretorė – Asta Berginienė, Projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdžio dalyviai (komisijos nariai):
Jūratė Prielaidienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
Gitana Stankevičė, Teisės skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja.
DARBOTVARKĖ: Dėl vieno kambario butų pirkimo.
SVARSTYTA: Vieno kambario butų pirkimas.
Asta Berginienė supažindino komisijos narius su nekilnojamo turto vertintojo išvadomis:

Gegužių g. 23-73, Šiauliai

NT vertinimo kaina Eur
25 200,00

Derybų kaina Eur
25 000,00

Korsako g. 111-29, Šiauliai

27 400,00

25 000,00

Ija Jencienė pasiūlė parengti ataskaitą/sprendimą dėl derybas laimėjusių kandidatų ir pateikti
Administracijos direktoriui, kad jis inicijuotų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos spendimo
projekto rengimą (vasario mėn.) pirkti nekilnojamus daiktus (butus) savivaldybės nuosavybėn.
Gitana Stankevičė pažymėjo, kad reikėtų informuoti pasiūlymus pateikusius, kad po
nekilnojamo turto vertinimo pirmose vietose esantys pasiūlymai bus teikiami Šiaulių miesto
savivaldybės tarybai tvirtinti (toliau – Taryba). Tarybai patvirtinus laimėtojus, pakviesime pasirašyti
pirkimo – pardavimo sutartį.
BALSUOTA: „už“ – Ija Jencienė, Gitana Stankevičė, Asta Berginienė, Jūratė Prielaidienė
„prieš“ – nebuvo.
NUSPRĘSTA:
1.

Pasiūlymai esantis pirmose vietose laikomi derybų laimėtojais:
1.1. UAB „Šiaulių nekilnojamasis turtas“ pateiktas pasiūlymas dėl buto adresu Gegužių
g. 23-73, Šiauliuose (pirkimo objektas „Vieno kambario butai su visais patogumais, pastato aukštas
neribojamas, daugiabučiuose ne bendrabučio tipo namuose, Lieporių-Šventupio seniūnaitija, Šiaulių
mieste);
1.2. Onos Vytienės pateiktas pasiūlymas dėl buto adresu Korsako g. 111-29, Šiauliuose
(pirkimo objektas „Vieno kambario butai su visais patogumais, pastato aukštas neribojamas,
daugiabučiuose ne bendrabučio tipo namuose, Gytarių seniūnaitija, Šiaulių mieste).

2. Informuoti pasiūlymus pateikusius asmenis, kad pirmoje vietoje esantis pasiūlymas bus
teikiami Šiaulių miesto savivaldybės tarybai tvirtinti. Tarybai patvirtinus laimėtojus, pakviesime
pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartis.
3. Teikti Administracijos direktoriui ataskaitą/sprendimą apie derybas laimėjusius
kandidatus.
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