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NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SAULĖTEKIO AL. 22, VILNIUS, SKIRTŲ
SAVITARNOS MAISTO IR GĖRIMŲ MINI PARDUOTUVEI ĮRENGTI, PAPILDOMOS
KONKURSO SĄLYGOS
1. Nuomojamos patalpos skirtos savitarnos maisto ir gėrimų mini parduotuvei įrengti.
2. Nuomininkas, laimėjęs nuomos konkursą, turi turėti visus reikiamus leidimus veiklai vykdyti.
3. Asortimentą turi sudaryti gėrimai, užkandžiai, ne mažiau nei 5 skirtingos rūšys pieno produktų,
ne mažiau nei 3 skirtingos rūšys šaldytų sumuštinių, ne mažiau nei 5 skirtingos rūšys submarinų,
ne mažiau nei 3 (trys) skirtingos rūšys atvėsintų trikampių sumuštinių, ledai. Turi būti bent vienas
šviežio maisto patiekalas.
4. Nuomininkas, laimėjęs nuomos konkursą turi užtikrinti galimybę šaldytiems maisto produktams
pašildyti, įrengiant mikrobangų krosnelę bei grilių bei suteikiant visą reikalingą inventorių
(vienkartinius įrankius, sviestinį popierių, reikalingą sumuštiniams šildyti ir pan.).
5. Nuomininkas, laimėjęs nuomos konkursą įrengia kavos paruošimo įrangą.
6. Nuomininkas, laimėjęs nuomos konkursą asortimentą tikrina ir pildo kiekvieną darbo dieną.
7. Nuomotojas neatsako už savitarnos maisto ir gėrimų mini parduotuvės apsaugą bei prekių
trūkumą.
8. Nuomininkas, laimėjęs nuomos konkursą savitarnos maisto ir gėrimų mini parduotuvę įrengia ne
vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 1 d.
11. Nuomininkas teikiamoje paraiškoje konkursui, kartu su siūloma kaina, privalo nurodyti, kad su
šiomis negyvenamųjų patalpų nuomos, Vilnius, skirtų savitarnos maisto ir gėrimų mini
parduotuvei įrengti, papildomomis konkurso sąlygomis sutinka. Nenurodžius, paraiška nebus
vertinama.
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