VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ŠVENČIONĖLIŲ REGIONINIO PADALINIO NEREIKALINGO ARBA
NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PARDAVIMO VIEŠAME PAKORTOTINIAME AUKCIONE
SKELBIMAS

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninis padalinys viešame aukcione parduoda šį naudotą
ilgalaikį turtą:
Eil.
Nr.

Mechanizmas, įrengimas, kitas
ilgalaikis materialus turtas

Turto būklė

Inventorinis
Nr.

Įsigijimo
metai

1.
2.

Priešgaisrinė miško freza 4049
Galvutė kirtimo 360.2 (nuo Komatsu
911.5)

3.

Puspriekabė Nefaz 9334

4.

Trąšų barstytuvas prie kultivatoriaus
GS Egedal

2003
2013

Kainos
kėlimo
intervalas,
Eur su PVM
50
100

Pradinė
kaina,
Eur su
PVM
640
9400

susidėvėjusi
Smulkūs defektai,
10000
motovalandų

41234
28999999

Smulkūs defektai
Iškomplektuota
susidėvėjęs,
iškomplektuotas

80126

2011

50

2100

41233

2011

10

30

Viešasis pakartotinas aukcionas vyks 2018 m. gegužės 2 d. 9 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninio
padalinio patalpose adresu: Žeimenos g. 49, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. (viešojo aukciono eiga bus fiksuojama vaizdą ir/ar
garsą įrašančiomis priemonėmis).
Parduodamo turto apžiūra: 2018 m. balandžio 27 ir 2018 m. balandžio 30 d. dienomis nuo 9 iki 15 val. adresu: Žeimenos
g. 68, Platumų k., Švenčionių r. sav.
Atsakingi asmenys: vyriausiasis inžinierius Linas Novikas, tel. Nr. (8-387) 31247, mob. tel. Nr. 8-686 11696;medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas Mindaugas Zinkevičius mob. tel. Nr. 8-682 68448.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 (tris) darbo dienas, aukcionui pasibaigus. Įsigytą turtą
pirkėjas, pasikrauna ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po aukciono.
Aukciono rengėjas už parduoto turto kokybę neatsako ir iš pirkėjų jokių pretenzijų nepriima.
Viešo aukciono žiūrovo mokestis – 10,00 eurų;
Viešo aukciono dalyvio mokestis (registruojantis pirkti turtą, kurio bendra vertė yra 500Eur ir didesnė) – 50,00 eurų.
Viešo aukciono dalyvio mokestis (registruojantis pirkti turtą, kurio bendra vertė yra iki 500Eur) – 10,00 eurų
Pradinio įnašo dydis-10 procentų parduodamo daikto vertės.
Asmenys, sumokėję žiūrovo mokestį, turi teisę stebėti aukcioną, bet neturi teisės įsigyti aukcione parduodamo turto.
Dalyvauti aukcione turi teisę asmenys, sumokėję dalyvio mokestį ir pradinį įnašą. Tiesioginio aukciono dalyvio kortelė
išduodama registruojant aukciono dalyvį.
Aukciono dalyvio mokestis neįskaitomas į pirkimo sumą. Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis negrąžinamas (net tuo
atveju, jei žiūrovas ar dalyvis į aukcioną neatvyko) Aukcionui neįvykus, mokestis grąžinamas tik gavus aukciono dalyvio ar
žiūrovo prašymą, kuriame turi būti nurodyti lėšų grąžinimui reikalingi aukciono dalyvio ar žiūrovo sąskaitos duomenys.
Aukciono dalyviui, laimėjusiam aukcioną, pradinis įnašas įskaitomas į pirkimo sumą. Nieko nelaimėjusiam dalyviui
pradinis įnašas grąžinamas per 10 kalendorinių dienų. Aukcionui neįvykus, pradinis įnašas grąžinamas per 3 darbo dienas.
Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, pradinis įnašas negrąžinamas.
Aukciono dalyvis ir aukciono žiūrovas, norintis dalyvauti aukcione, nurodytą mokestį ir dalyvio pradinį įnašą perveda į VĮ
Valstybinių miškų urėdijos atsiskaitomąją sąskaitą LT317300010153812883, esančią AB Swedbank. Mokestis ir pradinis
įnašas į nurodytą sąskaitą turi būti sumokami ne vėliau kaip 2 kalendorinės dienas iki aukciono pradžios, mokėjimo
dokumente nurodant įmonės pavadinimą arba asmens vardą bei pavardę. Atvykęs į aukcioną dalyvis ar žiūrovas privalo
pateikti asmens dokumentą.

