VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VALKININKŲ REGIONINIO PADALINIO
SKELBIMAS
Valkininkų regioninis padalinys skelbia viešą aukcioną parduoti materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti.
Eil.
Nr.

Pavadinimas, markė

Inventorinis
Nr.

Pagaminimo
metai

Pradinė vnt.
pardavimo
kaina su PVM,
Eur

1

Kompiuteris „Intel Core2
Duo E 6600“

7-23-001

2007

8,00

Kainos
kėlimo
intervalas
su PVM,
Eur
0,01

2

„SKY kompiuteris AKSKYPOLIS“

338-4019035

2012

4,00

0,02

3

Motopjūklas „STIHL
341“ Nr.173267220

338-4019156

2011

80,00

1,00

4

Motopjūklas „STIHL
362“ Nr.181105290

338-4019393

2015

80,00

1,00

5

Motopjūklas „STIHL
341“ Nr.173081554

338-4019132

2010

80,00

1,00

6

Plazminis TV
„FHILIPS“
Kompiuteris „ASUS
A6Q00Vm

38-4-27-011

2004

80,00

1,00

38-6-23-002

2006

5,00

0,02

7

Pastabos

Sugedęs.
Nusidėvėjęs
Sugedusi
pagrindinė
plokštė.
Nusidėvėjęs
Sugedęs.
Reikalinga keisti
visą stūmoklinę
grupę
Sugedęs.
Reikalinga keisti
visą stūmoklinę
grupę
Sugedęs.
Reikalinga keisti
visą stūmoklinę
grupę
Sugedęs ir
nusidevėjęs
Sugedęs ir
nusidevėjęs

Aukcionas vyks 2018 gruodžio 20 d. 10.00 val. Valkininkų regioninio padalinio posėdžių salėje, Miškininkų g.1,
Valkininkai, Varėnos rajonas.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. gruodžio 10-18 dienomis nuo 8 iki 12 val. Valkininkų regioniniame
padalinyje, Miškininkų g.1, Valkininkai, Varėnos rajonas. Kontaktinis tel. 868712457.
Aukciono dalyvio mokestis 5,00 Eur, žiūrovo - 5,00 Eur. Aukciono dalyviui ir žiūrovui pinigai už aukcioną
negrąžinami.
Aukciono dalyviai ir žiūrovai, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios turi pervesti pinigus į
Valkininkų regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą LT227300010153812948.
Aukciono dalyviai privalo sumokėti ne mažiau kaip 10 procentų garantinį įnašą nuo pageidaujamos įsigyti pradinės
turto vertės. Aukcioną laimėjusiam dalyviui garantinis įnašas įskaitomas į prekę, o atsisakius apmokėti už prekę,
garantinis įnašas negrąžinamas. Nieko nepirkusiems dalyviams garantinis įnašas grąžinamas.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pervedant pinigus į aukščiau nurodytą
sąskaitą.
Nupirktą turtą aukciono laimėtojai išsiveža savo lėšomis, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono
pabaigos.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.
Aukcione norintys dalyvauti fiziniai asmenys privalo pateikti asmens dokumentą. Juridinių asmenų atstovai privalo
pateikti įgaliojimą ir asmens dokumentą.
Atsakingas asmuo vyriausiasis inžinierius Valdas Skamarakas, el.p. valdas.skamarakas@vivmu.lt, tel. 868712457.

