
KONCERTINĖ ĮSTAIGA VALSTYBINIS DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS „LIETUVA“ SKELBIA 

NEREIKALINGO, NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI MATERIALIOJO TURTO 

PARDAVIMĄ VIEŠAJAME AUKCIONE 

 

Aukcione bus  parduodama: 

Nr. Pavadinimas 

Įsigijimo 

arba pirmos 

registracijos 

data 

Pradinė 

kaina 

Eur. 

Minimalus 

kainos 

didinimo 

interv. Eur. 

Pastabos 

1 
Autobusas Neoplan N116 

WAG201162SPS23569 
1995.11.22 3400,00 200,00 

Važiuojantis.  

Parduodamas su dyz. kuro 

likučiu 87,17 l  ir priedais: 

ventiliatorius - 2 vnt.  

DVD grotuvas, sėdynių 

užvalkalų komplektas, 

užvedimo laidai.  

8 Pianinas RIONISH  1978.04.01 14,00 2,00 Reikalingas remontas 

9 Pianinas PETROV 1988.05.01 28,00 4,00 Reikalingas remontas 

10 

26 vnt. Skardos lakštų su 

apšiltinimu 5,9 m x 0,9 m x 

0,1 m 

-- 380,00 20,00 

Išardyto Cottbus tipo 

metalinio angaro sienos. 

(Pirkimo objektas į dalis 

neskaidomas) 

Aukcionas vyks adresu: Panerių g. 39, Vilnius, ansamblio „Lietuva“ patalpose Didžiojoje salėje  

2019 m. liepos 9 d.  9:00 val.   Daugiau informacijos interneto svetainėje  https://ansamblis-lietuva.lt/ 

dokumentai/ teisine-informacija  Parduodamą autobusą ir skardos lakštus  (suderinus telefonu laiką) galima 

apžiūrėti 2019 m. liepos 8 d.  nuo 9 iki 12 val. M. Sleževičiaus g. 16. Vilnius. 

       Kito turto apžiūra vyks 2019 m. liepos 8 d. nuo 13 iki 15 val. Vilniuje, Panerių g. 39, ansamblio 

„Lietuva“ patalpose. 

       Atsakingas asmuo – ansamblio „Lietuva” ūkio skyriaus vedėjas  Pranas Vaičius, tel. +370 5 

2053054, mob. tel. +370 671 02553  

       Už įgytą turtą atsiskaitoma per tris darbo dienas nuo aukciono pabaigos, sumokant mokėjimo 

pavedimu į sąskaitą Nr.  LT957300010094867159 

      Aukciono dalyvis registruojantis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu aukciono 

dalyvis veikia įgaliotas  kito asmens privalo turėti jo įgaliojimą. Iš dalyvio bus imamas 50 Eur 

(penkiasdešimt eurų) užstatas, kuris bus grąžinamas: a) jei dalyvis aukcione nieko nelaimės, b) laimėjęs 

aukcione laiku atsiskaitys ir išsivež laimėtą turtą. Aukciono laimėtojai nupirktą turtą išsigabena patys per tris 

darbo dienas nuo parduoto turto akto pasirašymo dienos. Per nustatytą laiką neatsiėmus laimėto turto 

pardavėjas už jo saugojimą neatsako. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių 

pretenzijų.  

Dalyvių registracija nuo 8:00 val. aukciono dieną, arba iš anksto telefonu +370 5 213 98 65  š. m. 

liepos 8 d.  nuo 9 val. iki 12 val.   

 

_____________________ 
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