
  

Š.m. gruodžio 6 d. 13 val. Muitinės departamentas skelbia ne Sąjungos prekių 

pardavimą aukcione 
Aukciono organizatorius – Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos. 

Aukciono data ir laikas – 2019-12-06, 13 val.  

Aukcionas vyks adresu: Kauno teritorinės muitinės Panevėžio pirmos kategorijos krovinių 

postas, Mokymo klasė, Ramygalos g. 151, LT-36220 Panevėžys. 

Dalyvių registracija: 2019-12-06 nuo 12
45

 val. iki aukciono pradžios. 

Parduodamos ne Sąjungos prekės: 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas  

Apžiūrėjimo 

vieta ir laikas 

Pradinė kaina 

su mokesčiais 

Minimalus kainos 

didinimo intervalas 

1. 

Nr. 9102405 

Katalizatorių laužas 4,5 kg 
Vilniaus g. 69, 

Nemenčinė 

2019-11-26 – 

2019-11-28 

(suderinus su 

muitinės atstovu 

8 61134907) 

1166,86 Eur 12,00 Eur 

Nr. 9125568 

Metalo laužas 0,172 kg 

Nr. 9104958 

Katalizatorių laužas 41 kg 

Ramygalos g. 

151, Panevėžys 

2019-11-26 – 

2019-11-28 

(suderinus su 

muitinės atstovu 

8 62041203; 8 

69829217) 

Nr. 9130437 

Katalizatorių laužas 0,936 kg 

Nr. 9130438 

Katalizatorių laužas 3,798 kg 

Nr. 9130413 

Katalizatorių laužas 4,796 kg 

Nr. 9124341 

Katalizatorius plieniniame bakelyje 20 

kg 

Nr. 9124340 

Katalizatorių laužas 1,312 kg 

Nr. 9130404 

Vario laužas 9,76 kg 

Papildoma informacija: 

Aukciono dalyvis privalo būti registruotas Lietuvos prabavimo rūmų sąraše 

http://www.lpr.lt/Default.aspx?Element=I_Manager2&TopicID=120&IMAction=ViewArticles arba 

pateikti Lietuvos prabavimo rūmų išduotą pažymėjimą suteikiantį teisę užsiimti prekyba tauriaisiais 

metalais ir jų laužu. 

Teismų/muitinių/prokuratūrų nutarimų/sprendimų dėl prekių konfiskavimo ir realizavimo 

kopijos nebus teikiamos. 

Dalyvavimo aukcione sąlygos: 

Registruojantis pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, juridinis asmuo – įmonės 

registravimo pažymėjimą ar jo patvirtintą kopiją, įgaliojimą, jei veikiama kito asmens vardu. 

Aukcionas įvyks, jei dalyvaus ne mažiau kaip du dalyviai. 

http://www.lpr.lt/Default.aspx?Element=I_Manager2&TopicID=120&IMAction=ViewArticles
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Jei aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią prekės kainą ir tapęs aukciono laimėtoju, nesumoka 

prekės kainos per skelbime nustatytus terminus ir aukcione nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalės atlyginti naujo aukciono organizavimo ir 

surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione daiktas bus parduotas 

už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas bei neturės teisės dalyvauti 

naujame aukcione. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu kai 

daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo 

garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos 

kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. 

Atsiskaitymo už aukcione parduotą ne Sąjungos prekę tvarka ir terminai: 

Aukciono laimėtojas sumoka pasiūlytą prekės kainą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pagal 

pateiktą Muitinės sąskaitą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo privalo atsiimti 

prekes. 

Muitinės atstovas informacijai – Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresnysis 

specialistas Audrius Mačiulis, tel. 8 45 502655, el. p. audrius.maciulis@lrmuitine.lt  
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