NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS
TURTO,
KURĮ PATIKĖJIMO TEISE VALDO VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ŠIAULIŲ
REGIONINIS PADALINYS, PARDAVIMO AUKCIONAS
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šiaulių regioninis padalinys (įmonės kodas
132310880) 2018 m. balandžio 5 d. 10 val. skelbia viešąjį nenaudojamo turto pardavimo
aukcioną, kuris įvyks adresu: Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių r.
Pakartotinis aukcionas pirmajame aukcione neparduotam turtui skelbiamas 2018 m.
balandžio 12 d. 10 val.,
Aukciono dalyvių registracija vykdoma nuo 9 val. 30 min. 209 kab.
Eil. Turto pavadinimas
Nr.

1
2
3

Medkirtė ratinė Ponsse
Ergo 6W *

Inventorinis
Nr.

Įsigijimo

1019/3332

2011

34300,00

kirtimo galvai reikalingas remontas*

metai

Pradinė
pardavimo
kaina Eur
be PVM

Pastabos

Smulkintuvas KB 252

1024/3356

2011

900,00

Susidėvėjusi, sulūžusi rotoriaus sukimo
ašis, reikalingas ir kitų mazgų remontas

Pakelių ir kvartalinių
linijų valymo
mechanizmas

691/2106

2005

500,00

Susidėvėjęs, sugedęs, reikalingas pado
tvirtinimo (reduktoriaus) ir kitų mazgų
remontas

Pastabos: * Susidėvėję aktyvios pakabos pirštai bei įvorės; kirtimo galvai reikalingas remontas
(trūkęs jos alyvos padavimo - paskirstymo bloko korpusas, susidėvėję šakų genėjimo peiliai, pirštai,
įvorės, traukės, pro hidraulines žarnas prateka alyva; išdilę peilių ir stiebo traukimo ritinėlių velenai
ir įvorės, sutrūkinėjęs pagrindinis rėmas - rėmas virintas, atsiradę keli nežymūs įtrūkimai, blogai
veikia ilgio sensorius, išdilę hidraulinių cilindrų guoliai ir pirštai, viršutinių peilių ir rėmo valdymo
hidrauliniai cilindrai pro sandarinimus praleidžia tepalą ), gendantis strateris.
Minimalus kainos didinimo intervalas - 1 procento dydžio nuo pradinės turto pardavimo kainos.
Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. kovo 28-30 d. nuo 9 iki 12 val. adresu: Žalioji 2,
Toliočių k., Šiaulių r., iš anksto suderinus telefonu 8 687 92417. Kitu laiku turto apžiūra
nevykdoma.
Aukciono dalyvis sumoka pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT387044060008193489 AB
SEB bankas 10% dydžio įnašą nuo numatomos pirkti turto vieneto (kurio pradinė pardavimo
kaina didesnė nei 50 eurų) pradinės kainos ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki aukciono
pradžios. Įnašai grynais pinigais nebus priimami. Įnašas aukciono laimėtojui įskaitomas
apmokant už aukcione įsigytą prekę. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą prekę, įnašas
negrąžinamas.
Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma per 5 kalendorines dienas pavedimu į regioninio
padalinio atsiskaitomąją sąskaitą LT387044060008193489 AB SEB bankas. Už prekes, kurių
vertė viršija 14500,00 eurų, galimas atsiskaitymas banko lizingu.
Aukciono vedėjas – miško apsaugos inžinierius Juozas Daunys, tel. (841) 547094. Informacija
teikiama tel. 8 687 92417.

