Viešo prekių aukciono skelbimas
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninis padalinys 2018 m. gruodžio mėn. 11 d. skelbia
nereikalingo ir nenaudojamo turto pardavimą viešame prekių aukcione:
Pavadinimas ir markė

Inventorinis
numeris

Eksploatacijos
pradžia

Pradinė
pardavimo
kaina be
PVM Eur

Pastabos

1

Kompiuteris ATHLON 2400MHz

730/4422

2008

5,18

neveikiantis

2

Kompiuteris b Vector Athlon 64 3000

722/4384

2007

5,18

neveikiantis

3

Kompiuteris ATHLON 2400MHz

729/4419

2008

5,18

neveikiantis

4

Kompiuteris bVector SK-ML639Sonex
Nr/2454

145333

2001

5,18

neveikiantis

709/4341

2007

5,18

neveikiantis

180760

1998

5,18

neveikiantis

Eil.
Nr.

5
6

Internetinio tinko apsaugos įrenginys
Panda GateDefender Performa 8050
Kopijavimo aparatas
“Toshiba”

7

Tręštuvas

142296

2000

9,33

8

Purkštuvas “Hardi”

142300

2000

165,89

9

Automašina GAZ-53 valst.Nr. ZAC 248

142192

1987

705,02

10

Automobilis KIA SPORTAGE valst.Nr.
CEA 615

706/4332

2006

514,12

Techniškai
netvarkingas
Techniškai
netvarkingas
Techniškai
netvarkingas
Techniškai
netvarkingas

Aukciono pradžia - 10 val. Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą arba juridinio asmens įgaliojimą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Aukciono dalyvių registracija vykdoma nuo 9 val. 1 kabinete.
Aukciono vieta - VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio salėje, Lazdijų pl. 19,
Kalvelių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. Neįvykus aukcionui, pakartotinas vyks 2018 m. gruodžio mėn. 18 d. 10
val. tuo pačiu adresu.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. gruodžio mėn. 05-07 d. nuo 9 val. iki 15 val. adresu:
Lazdijų pl. 19, Kalvelių k., Veisiejų sen., Lazdijų r.. Atsakingas vyriausiasis inžinierius Audrius Spitrys, tel.
868623819, el.paštas audrius.spitrys@vivmu.lt.
Aukciono dalyvio bei žiūrovo bilieto kaina 5 eurai, sumokama prieš aukcioną tik bankiniu pavedimu į
atsiskaitomąją sąskaitą LT757300010153812964 (,,Swedbank“ AB banke, banko kodas 73000).
Aukciono dalyviai už prekes, kurių pradinė pardavimo kaina 1000 eurų ir daugiau, perveda 10 %
pradinės prekės pardavimo kainos užstatą į padalinio atsiskaitomąją sąskaitą LT757300010153812964
(,,Swedbank“ AB banko k. 73000) ne vėliau kaip 1 val. prieš aukcioną,. Užstatas grynais pinigais
nepriimamas. Aukcioną laimėjusiam dalyviui užstatas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą prekę, o
atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę užstatas negražinamas. Aukcione nelaimėjusiam dalyviui
pradinis įnašas gražinamas iš karto po aukciono.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 % dydžio nuo pradinės turto pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto ar per tris darbo dienas pavedimu į aukščiau nurodytą
banko sąskaitą. Nupirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
po aukciono pabaigos. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.
Pakartotinio aukciono informacija bus paskelbta adresu www.vivmu.lt/lt/aukcionas/turtas/
Veisiejų regioninis padalinys.

