VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ŠALČININKŲ REGIONINIO PADALINIO
SKELBIMAS
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninis padalinys skelbia ilgalaikio
materialiojo ir trumpalaikio turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti pardavimo aukcioną:
Eil.
Nr.

1
2
3

Turto pavadinimas

Pagaminimo
metai

Inventorinis
numeris, prekės
kodas

Pradinė
pardavimo
kaina, Eur/vnt.
(su PVM)

Krūmapjovė STIHL FS410 C-E su trišakiu
2012
12-30-762
30,00
Krūmapjovė STIHL FS 310
2013
APKRŪ016
30,00
Motorinis pjūklas STIHL MS261
2015
ATPJŪ008
50,00
Minimalus kainos didinimo intervalas 1 procentas pradinės pardavimo kainos.
Tiesioginis aukcionas įvyks 2018 m. balandžio 16 d. 10.00 val. VĮ Valstybinių miškų

urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio administracinio pastato salėje pirmame aukšte, adresu:
Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkai. Pakartotinis aukcionas (neįvykus pirmajam aukcionui) įvyks
2018 m. balandžio 20 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu.
Atsakingas asmuo – Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas
Kęstutis Bagdanavičius, adresas Užupio g. 4, Jašiūnų mstl., Šalčininkų raj., tel.: 8-686-76285,
faks.: 8-380-35232, el.p. kestutis.bagdanavicius@vivmu.lt
Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti 2018 m. balandžio 4-6 d. nuo 8.00 val. iki 11.00
val. Medienos ruošos, prekybos ir techniniame padalinyje, adresu Užupio g. 4, Jašiūnų mstl.,
Šalčininkų raj., tel.: 8-686-76285;
Norint įsigyti aukcione parduodamą turtą, aukciono dalyvis iki 2018 m. balandžio 13 d. ir
pakartotiniame aukcione iki 2018 m. balandžio 19 d. turi pervesti į Šalčininkų regioninio padalinio
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT917300010153812870 AB Swedbankas aukciono dalyvio bilieto
kainą 1,5 Eur, (žiūrovo – 15 Eur.), tai pat 50 procentų pradinio įnašo nuo parduodamo turto
pradinės pardavimo kainos. Pavedime būtina konkrečiai nurodyti kokiam perkamam turtui
daromas pradinis įnašas. Dalyvis, sumokėjęs pradinį įnašą, patvirtina, kad sutinka su aukciono
sąlygomis. Nesumokėjus pradinio įnašo, aukciono dalyvis aukcione nedalyvauja.
Dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 10.00 val. VĮ Valstybinių miškų
urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio administracinio pastato salėje pirmame aukšte. Dalyvis
privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Už aukcione parduotą turtą atsiskaitoma
pavedimu į Šalčininkų padalinio sąskaitą per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos.

