VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS PAKRUOJO REGIONINIO
PADALINIO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO
PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE SKELBIMAS
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Pakruojo regininis padalinys skelbia nereikalingo arba
netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo viešą aukcioną, kuris vyks VĮ Valstybinių
miškų urėdijoje Pakruojo regininiame padalinyje – Miško g.- 2, Linksmučių km., Pakruojo r.
Aukciono pradžia 2018 m. gegužės 10 d. 10 val. Neįvykus pirmajam aukcionui, kitas
aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2018 m. gegužės 17 d. 10 val. Aukciono dalyviai į visus aukcionus
registruojami rengiamo aukciono dieną 8.00 – 9.50 val. Informacija apie kitame aukcione
parduodamą turtą ir jo pardavimo kainą papildomai bus pateikta interneto svetainėje www.vivmu.lt
Atsakingas asmuo: medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas Remigijus
Masilionis, tel. 8 687 11318; el. paštas: remigijus.masilionis@vivmu.lt;
Dalyviai, norintys dalyvauti aukcione, turi turėti dokumentą, patvirtinantį, kad įsigytas
dalyvio bilietas, kurio kaina 5,00 eurai; žiūrovo bilieto kaina – 3,00 eurai. Aukciono dalyviui ar
žiūrovui pinigai už bilietus negrąžinami.
Juridiniai asmenys, norintys dalyvauti aukcione, privalo pateikti:
1. įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
2. įgaliojimą atstovauti įmonę aukcione.
Fiziniai asmenys, norintys dalyvauti aukcione, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
Aukciono dalyviai, norintys pirkti valstybės turtą, kurio pradinė vieneto kaina 150,00 eurų ir
daugiau, iki registracijos aukcione sumoka pavedimu į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Pakruojo
regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą 10 % numatomo pirkti turto vieneto pradinės kainos
įnašą (atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT987300010153812744 Swedbank banke). Mokėjimo pavedime
nurodyti : „Pradinis įnašas už perkamą turtą (jį įvardinant)“. Įnašas aukciono laimėtojui įskaitomas
apmokant už aukcione įsigytą prekę. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą prekę, pradinis
įnašas negrąžinamas.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti prieš 3 darbo dienas 2018-05-07 – 2018-05-14 iki
aukciono pradžios nuo 13.00 iki 16.00 val. Dėl turto apžiūrėjimo kreiptis telefonais: (8 421) 47566,
8 687 11318.
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Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma iš karto grynaisiais pinigais arba pavedimu į VĮ
Valstybinių miškų urėdijos Pakruojo regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą per 3 darbo dienas
po aukciono. Įsigytą turtą pirkėjas išmontuoja, pasikrauna ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip
per 10 kalendorinių dienų po aukciono. Aukciono rengėjas už parduoto turto kokybę neatsako ir iš
pirkėjų jokių pretenzijų nepriima.

