VĮ Šakių miškų urėdija
SKELBIMAS
VĮ Šakių miškų urėdija skelbia viešąjį nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti
valstybės turto pardavimo aukcioną, kuris vyks VĮ Šakių miškų urėdijoje (Giedručių km., Šakių
sen., 71103, Šakių raj.).
Aukciono pradžia 2017 m. birželio 14 d. 10.00 val. (neįvykus aukcionui, rengiamas
sekantis, kurio pradžia 2017 m. birželio 21 d. 10.00 val.). Aukciono dalyviai į aukcionus
registruojami rengiamo aukciono dieną 8.30 - 9.30 val.
Atsakingas asmuo: vyr. inžinierius Gintaras Bacevičius, tel. 8 345 52674, faks. 8 345
51491.
Dalyviai, norintys dalyvauti aukcione, turi turėti dokumentą, patvirtinantį, kad įsigytas
dalyvio bilietas, kurio kaina 10,- Eur. Žiūrovo bilieto kaina – 5,- Eur. Aukciono dalyviui ar
žiūrovui pinigai už bilietus negrąžinami.
Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, privalo pateikti:
1. Registracijos pažymėjimo įmonės nustatyta tvarka patvirtintą nuorašą.
2. Įgaliojimą atstovauti įmonę aukcione.
Fiziniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, turi pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
Aukciono dalyviai, norintys pirkti parduodamą turtą, iki registracijos aukcione pradžios
sumoka pavedimu į VĮ Šakių miškų urėdijos atsiskaitomąją sąskaitą 1000 eurų pradinį įnašą.
Mokėjimo pavedime nurodyti: „Pradinis įnašas už perkamą turtą“. Įnašas aukciono laimėtojui
įskaitomas apmokant už aukcione įsigytą prekę. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą
prekę, įnašas negrąžinamas.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 3 darbo dienas iki aukciono pradžios nuo 9 iki 12 val.
ir nuo 13 iki 16 val. adresu: Šakių r. sav., Lekėčiai, Draugystės g. 1f. Dėl turto apžiūros
atsakingas asmuo: punkto viršininkas Kęstutis Sabaitis, tel.: +370 345 47546, +370 686 51307.
Aukcione bus parduodamos šios prekės:
Eil.
Nr.
1

Ilgalaikio turto pavadinimas, valst.Nr.

Gamybos
metai

Inventorinis Nr.

Turto
būklė

Pradinė
vieneto
kaina, Eur
(be PVM)

Automobilis VOLVO FM 66R, valst.Nr.HAH647 su
puspriekabe SOLOS 3, valst. Nr. FH422 ir
pakrovimo kranu Epsilon Palfinger Q150L97, serijinis Nr.1923720

2013

180021

gera

113471,07

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma pavedimu į VĮ Šakių miškų urėdijos sąskaitą per
3 darbo dienas po aukciono. Įsigytą turtą pirkėjas atsiima ne vėliau kaip per 14 kalendorinių
dienų po aukciono. Aukciono rengėjas už parduoto turto kokybę neatsako ir iš pirkėjų jokių
pretenzijų nepriima.
Už dalyvio/žiūrovo registracijos mokestį mokama urėdijos kasoje grynais arba pavedimu
į urėdijos sąskaitą.
Už pradinį įnašą ir įsigytą turtą mokama pavedimu į VĮ Šakių miškų urėdijos sąskaitą
LT554010042100000213, AB DnB bankas, banko kodas 40100.
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