VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS
RASEINIŲ REGIONINIO PADALINIO
SKELBIMAS
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninis padalinys skelbia pripažinto nereikalingu
arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto viešą prekių aukcioną.
Eil.
Nr.
1

Turto pavadinimas ir
inventorinis Nr.
Mitsubishi L200
inv.Nr 24-42677

Pradinė pardavimo
kaina su PVM, Eur
1500

Pagaminimo
metai
2005-03

Pastabos
Techniškai netvarkingas.
Pasibaigė techninės
apžiūros galiojimas.

Aukcionas vyks 2019 m. balandžio 12 d. 10.00 val. adresu Akacijų g., Norgėlų k. 1 LT 60190
Raseinių r. sav., posėdžių salėje. Už aukciono rengimą atsakingas asmuo Miško ruošos ir prekybos
vadovas Augustinas Zurlys, tel.+370 614 56298, el.p. augustinas.zurlys@vivmu.lt.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m balandžio 8 - 11 d., darbo metu iš anksto susitarus dėl
apžiūros laiko. Kontaktinis asmuo – gamybos organizavimo vyr. specialistas Marius Bartusevičius,
tel. +370 682-39126
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 pervestas į žemiau nurodytą banko
atsiskaitomąją sąskaitą, pateikiant tai patvirtinantį dokumentą. Aukciono dalyvio mokestis į
nupirktos kainą neįskaitomas ir pinigai negrąžinami. Žiūrovo mokestis negrąžinamas.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 % nuo pradinės pardavimo kainos.
Aukciono dalyviai 10% dydžio įnašą nuo numatomos pirkti turto vieneto pradinės kainos ne
vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios sumoka pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą
LT91730001053812773 , AB SWEDBANK . Įnašas aukciono laimėtojui bus įskaitomas apmokant
už aukcione įgytą prekę. Aukciono laimėtojui per 3 darbo dienas nesumokėjus už įgytą prekę,
įnašas negražinamas.
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. Įsigyta turtą pirkėjas pasikrauna ir išveža 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 parduodama turtą nėra.

