VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINIO
PADALINIO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO
PARDAVIMAS VIEŠAME AUKCIONE
Aukcionus pagal savo patvirtintas taisykles organizuoja ir vykdo Valstybės Įmonės
Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninis padalinys, adresu: Vilniaus g. 140, Ukmergė, II aukštas,
posėdžių salė.
Aukcionas vyks 2019 m. sausio 14 d. 10.00 val. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m.
sausio 9, 10, 11 dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., adresu Vilniaus g. 140, Ukmergė.
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Dalyvių registracija prasideda 9 val. 45 min. aukščiau nurodytu adresu.
Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis 10 Eur. Aukciono dalyvio bilieto kaina į nupirktos
prekės kainą neįskaitoma ir pinigai negrąžinami. Žiūrovams mokestis už bilietus negrąžinamas.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto pasibaigus aukcionui arba per 3 darbo dienas
nuo aukciono pabaigos datos, sumokant urėdijos kasoje grynais arba bankiniu pavedimu į sąskaitą:
LT487300010154112113 „SWEDBANK“ AB. Teisė į nupirktą turtą įgyjama tik už jį sumokėjus.
Prekėms, kurių pradinė kaina yra 30,00 Eur ir daugiau, yra nustatytas išankstinis 30
procentų prekės pradinės kainos mokestis. Išankstinis mokestis turi būti sumokėtas banke į aukščiau
nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą už kiekvieną norimą pirkti prekę. Banko pavedime reikia pažymėti
norimos pirkti prekės eilės numerį pagal sąrašą. Tik turint tokį bankinį pavedimą, aukciono dalyvis įgyja
teisę pirkti prekes, kurių pradinė kaina yra 30,00 Eur ir daugiau.
Aukciono laimėtojui išankstinis piniginis mokestis įskaitomas į nupirktos prekės kainą.
Dalyvavusiems, bet nelaimėjusiems aukciono dalyviams, išankstinis mokestis bus grąžintas ta pačia
tvarka kaip ir buvo sumokėtas.
Aukcione nupirktas turtas, už jį sumokėjus, atsiimamas per 3 darbo dienas. Įsigytą turtą
pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis bei transportu. Įsigyto turto neatsiėmus per minėtą laikotarpį,
mėnesinis turto saugojimo mokestis - 10 procentų nupirkto daikto vertės.
Atsakingas - aukciono vedėjas Skirmantas Lučiūnas, tel. Nr. 8-687-16440, el. paštas:
skirmantas.luciunas@vivmu.lt

