VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
MAŽEIKIŲ REGIONINIS PADALINYS
Koresp. adr.: Senkelio g. 14, LT-89238 Mažeikiai ,tel.: (8-443) 77 838, el.p.: mazeikiai@vivmu.lt
Reg. adr.: Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132340880, PVM mokėtojo kodas LT323408811,
__________________________________________________________________________________________________________

VĮ Valstybinių miškų urėdija Mažeikių regioninis padalinys skelbia pripažinto nereikalingu
arba netinkamu (negalimu) naudoti turto viešą prekių aukcioną.
Minimalus
Pradinė
Inventorin Valstybinis Pagaminimo
kainų didinimo
pardavimo kaina,
is numeris numeris
metai
intervalas,
be PVM, Eur
eurais

Eil.
Nr.

Turto
pavadinimas,
markė

1.

Automobilis
Mitsubishi Pajero
Sport

18150195

BEM 729

2005

1260,00

50,00

2.

Automobilis Ford
Ranger Double

18150197

CDC 801

2006

609,00

50,00

3

Automobilis
GAZ 27057-096

18150206

DOR 372

2007

490,00

50,00

Aukcionas vyks 2019 m. vasario 7 d. 11 val. Mažeikių regioniniame padalinyje adresu:
Senkelio 14, LT-89238 Mažeikiai, II aukštas, salė.
Neįvykus aukcionui, kitas aukcionas - 2019 m. vasario 14 d. 11 val. tuo pačiu adresu.
Turto apžiūra vyks 2019 m. vasario 4 - 7 dienomis darbo valandomis, adresu: Sedos g.51,
Mažeikiai. Dėl turto apžiūrėjimo kreiptis telefonais: 8443 72739, 8612 72711. Atsakingas asmuo
mechanikas Leonas Kairys.
Aukcione norintys dalyvauti fiziniai asmenys privalo pateikti asmens dokumentą. Juridinių
asmenų atstovai privalo pateikti įgaliojimą ir asmens dokumentą.
Aukciono dalyvio mokestis – 5 eurai. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.
Aukciono dalyviai, norintys pirkti prekes, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios
sumoka pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT337044060008193482, AB SEB bankas 30 proc.
dydžio įnašą nuo numatomo pirkti turto vieneto pradinės kainos. Įnašas aukciono laimėtojui
įskaitomas apmokant už aukcione įsigytą prekę. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą prekę,
įnašas negrąžinamas.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono
pabaigos. 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.

