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

VĮ Valstybinių miškų urėdija 2019 m. vasario 28 d. viešame prekių aukcione (toliau aukcionas) parduoda šį naudotą ilgalaikio turto komplektą:
Turto objektas

Burinė jachta GILIJA
(maks. ilgis 7,14 m,
plotis 2,50 m,
grimzlė 1,50 m,
stiebo aukštis 8 m)
Priekaba BAZALTAS 4
(jachtos transportavimui)

Inventorinis
Nr.

Pagaminimo
metai

000214E

1985

002314E

Kainos kėlimo
intervalas su
PVM,
eurai

Pradinė
kaina su PVM,
eurai

50,00

4000,00

2006

Aukciono dalyvių registravimo vieta – 103 kabinetas, Pramonės pr. 11A, Kaunas.
Aukciono dalyvių registracijos pradžia 10:00 val. Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar juridinio asmens įgaliojimą ir asmens tapatybės dokumentą.
Aukciono pradžia 10:30 val.
Parduodamo turto apžiūra vyksta darbo dienomis iš anksto susitarus su
GIS ir kartografijos poskyrio vyresniuoju specialistu Povilu Čukausku, mob.+370 645 76070,
povilas.cukauskas@vivmu.lt, Laumėnų g. 2, Girionys, Kauno r. sav.
Aukciono dalyvio mokestis - 10,00 eurų.
Pradinio įnašo dydis – 400,00 eurų.
Dalyvauti aukcione turi teisę asmenys, sumokėję dalyvio mokestį ir pradinį įnašą ne vėliau, kaip
vieną dieną iki aukciono pradžios, į VĮ Valstybinių miškų urėdijos atsiskaitomąją sąskaitą
LT 077044060007609622. 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.

