VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA
Įstaigos kodas: 188607912
Įstaigos adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija skelbia turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną,
kuriame bus parduodamas pripažintas nereikalingu įstaigos funkcijoms vykdyti turtas.
Aukcione parduodamas turtas
Tarnybinių stočių saugykla (oro kondicionierius, integruota apsaugos – pateikimo kontrolės
sistema, gaisro signalizacijos sistema, gaisro gesinimo sistema).
Tarnybinių stočių saugyklos eksploatacijos pradžia – 2012 m. gruodžio 1 d.
Tarnybinių stočių saugyklos techninė įranga ir gaisro gesinimo sistema yra pritaikyti patalpai,
kurios tūris – 9 m3. Patalpoje sumontuota integruota apsaugos – pateikimo kontrolės sistema, oro
kondicionavimo, gaisro signalizacijos sistema ir gaisro gesinimo sistema sumontuota stacionariam
naudojimui, visa įranga ir kabeliai bei vamzdynai yra įtvirtinti sienose, lubose ar grindyse.
Pradinė pardavimo kaina
Tarnybinių stočių saugyklos pradinė pardavimo kaina - 50,00 eurų.
Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 proc. pradinės pardavimo kainos.
Parduodamo turto apžiūra
Parduodamą turtą galima apžiūrėti turto buvimo vietoje adresu A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius,
2019 m. gegužės 31 d. nuo 13.00 iki 14.00 val.
Aukciono vieta ir laikas
Viešasis aukcionas vyks 2019 m. gegužės 31 d. nuo 14.30 val. adresu A. Juozapavičiaus g. 6,
Vilnius. Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, privalo pateikti patvirtintą įmonės
registracijos pažymėjimo nuorašą ir įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione. Fiziniai asmenys, ketinantys
dalyvauti aukcione, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Aukciono dalyviai ir žiūrovai
bus registruojami aukciono dieną nemokamai turto buvimo vietoje 2019 m. gegužės 31 d. nuo 13.00 val.
iki 14.00 val. turto apžiūros metu. Neįvykus pirmam aukcionui, pakartotinas aukcionas vyks ten pat tuo
pačiu laiku 2019 m. birželio 7 d.
Atsiskaitymas ir turto perdavimas
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma pavedimu, pervedant pinigus į Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos banko sąskaitą Nr. LT83 7300 0100 0245 8482, AB „Swedbank“, banko kodas
73000. Pavedimas atliekamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos, mokėjimo
paskirtyje nurodant „Už aukcione nupirktą turtą“.
Gavus banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto pardavimo kaina, per 3 darbo dienas surašomas
viešajame prekių aukcione parduoto turto perdavimo aktas (2 egzemplioriai), kurį pasirašo turto
valdytojas ir aukciono laimėtojas, ir kuris yra nuosavybės teisę į parduotą turtą patvirtinantis
dokumentas. Aukciono laimėtoju turtas perduodamas turto buvimo vietoje, adresu A. Juozapavičiaus g.
6, Vilnius.
Dalyvavimas aukcione nemokamas.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.
Aukciono laimėtojas serverinės išardymo darbus turės atlikti savo lėšomis.
Papildoma informacija teikiama tel. 8 5 271 3012 arba el. paštu irina.voronina@ada.lt.

