VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE
PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
TURTO PARDAVIMO VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE SKELBIMAS

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Utenos regioninis padalinys 2018 m. gruodžio 10 d. viešame
prekių aukcione parduoda šį naudotą turtą:
Turto objekto
pavadinimas,
markė, modelis,
valstybinis
numeris,
identifikacinis
numeris
Automobilis VAZ
21214, valst. Nr.
BRC 373

Inventorinis
Nr.

42423

Įsigijimo
metai

Pradinė
pardavimo
kaina,
Eur su PVM

Minimalus
kainos
didinimo
intervalas,
Eur su
PVM

Techniniai duomenys,
informacija apie turto
sertifikavimą,
registravimą ir trečiųjų
asmenų teisės
parduodamą turtą

2006

484

4,84

-

Aukciono dalyvių registravimo vieta – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Utenos regioninis padalinys,
Molėtų g. 51, Utena
Aukciono dalyvių registracijos pradžia - nuo 2018 m. gruodžio 10 d. 9.00 val.
Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio
asmens įgaliojimą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Aukciono pradžia 10:00 val.
Parduodamo turto apžiūra nuo 2018-12-03 iki 2018-12-07, darbo metu nuo 8 iki 17 val. (pertrauka
12:00 val. -12:45 val.)_Anykščių regioninis padalinys, Vilniaus g. 101, Anykščiai_
Kontaktinis asmuo_Vaidas Pakerys, Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas, tel.
8 621 79006, el. p. vaidas.pakerys@vivmu.lt
Neįvykus aukcionui, pakartotinis aukcionas vyks 2018 m. gruodžio 17 d. ir 2018 m. gruodžio 27 d.
Molėtų g. 51, Utenoje.
Pakartotinuose aukcionuose parduodamų turto objektų kaina bus paskelbta interneto tinklapyje
www.vivmu.lt/lt/aukcionai
Aukciono dalyvio mokestis - 6 eurai.
Pradinio įnašo dydis - 10 % pradinės kainos.
Žiūrovo mokestis - 3 eurai.
Dalyvauti aukcione turi teisę asmenys, sumokėję dalyvio mokestį ir pradinį įnašą ne vėliau,
kaip vieną dieną iki aukciono pradžios, į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Utenos regioninio padalinio
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT377044060008193507. Aukciono dalyvio bilietas išduodamas
registruojant aukciono dalyvį.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 (tris) darbo dienas po pateiktos
išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo dienos. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ne vėliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos. Praleidęs šį terminą aukciono
laimėtojas privalo atlyginti su turto saugojimu susijusias išlaidas.
Aukciono dalyvio mokestis neįskaitomas į pirkimo sumą ir negrąžinamas (ir tuo atveju, jei
dalyvis į aukcioną neatvyko). Aukcionui neįvykus, dalyvio mokestis grąžinamas tik gavus aukciono
dalyvio prašymą, kuriame turi būti nurodyti lėšų grąžinimui reikalingi aukciono dalyvio sąskaitos
duomenys.
Aukciono dalyviui, laimėjusiam aukcioną, pradinis įnašas įskaitomas į pirkimo sumą.
Nelaimėjusiam dalyviui ar neįvykus aukcionui pradinis įnašas grąžinamas per 3 darbo dienas.
Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, pradinis įnašas negrąžinamas.

