VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio
viešo prekių aukciono skelbimas
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninis padalinys 2019 m. rugpjūčio mėn. 19 d. skelbia
nereikalingo ir nenaudojamo turto pardavimą viešame prekių aukcione:
Eil.
Nr.

Pavadinimas ir markė

Inventorinis
numeris

Pagaminimo
metai

Pradinė
pardavimo
kaina be
PVM, Eur

Pastabos

1

Lengvasis automobilis Kia Sorento,
valst.Nr.EAT003

150627

2003

410

Techniškai
netvarkingas

2

Lengvasis automobilis Mitsubishi
Outlander, valst.Nr.ANS691

04-5394

2005

1015

Techniškai
netvarkingas

749/4500

2010

365

Techniškai
netvarkingas

3

Lengvasis automobilis VAZ 21214,
valst.Nr. FBU415

4

Nešiojamas kompiuteris DELL
Notebook Vostro 3550

811/4720

2012

10

Techniškai
susidėvėjęs

5

Nešiojamas kompiuteris DELL
Notebook Vostro 3550

809/4714

2012

10

Techniškai
susidėvėjęs

Diskų talpykla (serveris)

742/4479

2009

5

Techniškai
susidėvėjęs

Serveris Dell PowerEdge SC-440

720/4378

2007

6

7

5

Techniškai
susidėvėjęs

Aukciono pradžia - 10 val. Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą arba juridinio asmens įgaliojimą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Aukciono dalyvių registracijos pradžia 9 val..
Aukciono vieta - VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio salėje, Lazdijų pl.19,
Kalvelių k., Veisiejų sen., Lazdijų r.sav.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. adresu: Lazdijų pl.15, Kalvelių
k., Veisiejų sen., Lazdijų r.sav. Atsakingas mechanikas Renaldas Vitkauskas, tel. 8 686 13123, el.paštas
renaldas.vitkauskas@vivmu.lt.
Aukciono dalyvio bei žiūrovo mokestis 10 eurai, sumokama nė vėliau kaip prieš vieną dieną iki
aukciono pradžios tik bankiniu pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT757300010153812964 (,,Swedbank“
AB banke, banko kodas 73000). Aukciono dalyvio ar žiūrovo mokestis negrąžinamas. Aukcionas bus
vykdomas jei jame užsiregistruoja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.
Aukciono dalyviai už prekes, kurių pradinė pardavimo kaina 1000 eurų, perveda į padalinio
atsiskaitomąją sąskaitą LT757300010153812964 (,,Swedbank“ AB banko k. 73000) pradinį įnašą - 10 proc.
nuo pradinės turto pardavimo kainos ne vėliau kaip vieną dieną iki aukciono pradžios.
Aukcioną laimėjusiam dalyviui pradinis įnašas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą prekę, o
atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę – negrąžinamas. Aukcione nelaimėjusiam dalyviui pradinis
įnašas grąžinamas.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažiau 1 % pradinės turto pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per tris darbo dienas pavedimu į aukščiau nurodytą banko
sąskaitą. Nupirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

