VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS
KAZLŲ RŪDOS REGIONINIO PADALINIO
SKELBIMAS
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninis padalinys skelbia viešą aukcioną
parduoti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikį turtą:
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas ir Inv. Nr.

Pradinė pardavimo
kaina su PVM, Eur

Pagaminimo
metai

1.

Medienvežis automobilis „Kamaz 43118“ Valst. Nr.
FAT851, inv. Nr.02126633, su
Hidromanipuliatoriumi „Forester 808“,
inv. Nr. 02126624 ir su
priekaba“SZAP 8357“ Valst. Nr. CH 747, inv.
Nr.02126688, (Techniškai netvarkingi).
Krūmapjovė Stihl FS 410 C-E,
inv. Nr. 02126597 (Sugedusi)

Komplekto kaina
11950,00

2003

2.

1996
1995
11,00

2011

Pakartotinis aukcionas kovo 13 d. 10 val. adresu: Miškininkų g.1, LT-69421 Kazlų Rūda,
posėdžių salėje.
Už aukciono rengimą atsakingas asmuo: Miško ruošos ir prekybos vadovas Mindaugas
Lukoševičius, tel. 8 698 19373, el.p. mindaugas.lukosevicius@vivmu.lt.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti nuo 2019 m. kovo 6 d. iš anksto susitarus dėl apžiūros
laiko. Kontaktinis asmuo ─ gamybos organizavimo vyr. specialistas Arnas Rutkauskas, tel.
+37061559288.
Aukcione norintys dalyvauti fiziniai asmenys privalo pateikti asmens dokumentą. Juridinių
asmenų atstovai privalo pateikti įgaliojimą ir asmens dokumentą.
Aukciono dalyvio ar žiūrovo mokestis - 15 Eur turi būti pervesti į žemiau nurodytą banko a.
s. ir pateikiant tai patvirtinantį dokumentą. Aukciono dalyvio mokestis į nupirktos prekės kainą
neįskaitomas ir pinigai negrąžinami. Žiūrovo mokestis negrąžinamas.
Minimalus kainos didinimo intervalas ─ ne mažesnis kaip 1 % nuo pradinės pardavimo kainos.
Aukciono dalyviai, norintys pirkti prekes ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono
pradžios sumoka pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT63 7044 0600 0819 3524, AB SEB bankas
10% dydžio įnašą nuo numatomos pirkti turto vieneto pradinės kainos. Įnašas aukciono laimėtojui
bus įskaitomas apmokant už aukcione įsigytą prekę. Aukciono laimėtojui per 3 darbo dienas
nesumokėjus už įsigytą prekę, įnašas negrąžinamas.
Aukciono dalyvių registracija vyks nurodytu adresu vieną valandą prieš aukciono pradžią,
pateikiant patvirtinančius dokumentus (kopijas) apie sumokėtą dalyvio ar žiūrovo mokestį ir pradinį
įnašą, kuriame turi būti nurodytas norimos įsigyti prekės sąrašo eilės numeris.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą sąskaitą, per 3 darbo dienas
aukcionui pasibaigus. Įsigytą turtą pirkėjas pasikrauna ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 5
darbo dienas po aukciono pabaigos. Aukciono rengėjai už parduoto turto kokybę neatsako ir jokių
pretenzijų nepriima. Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.

