UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“
TURTO PARDAVIMO VIEŠAJAME AUKCIONE SĄLYGOS
2019-04-15
Palanga
UAB „Palangos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) rengia nereikalingo naudoti Bendrovės turto pardavimo viešąjį
aukcioną.
Aukciono data ir laikas – 2019 m. gegužės 6 d. 9.00 val.
Aukcionas vyks – 2019 m. gegužės 6 d. 9.00 val., adresu Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga, Bendrovės salėje.
Dalyvių registracija – 2019 m. gegužės 6 d. nuo 8.30 val. iki 9.00 val., adresu Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga.
Informacija apie parduodamą turtą1:
Eil.
Nr.
1.

Turto pavadinimas ir
aprašymas
Lengvasis automobilis. Markė:
Mazda 6, kėbulo tipas –
universalas, durų skaičius –
4/5, pavarų dėžė – mechaninė,
spalva – ruda.

Gamybos
metai
2006

Degalų
rūšis
Dyzelinas

Variklis
cm³/kW
2000/105

2.

Lengvasis automobilis. Markė:
Audi A6, kėbulo tipas –
sedanas, durų skaičius – 4/5,
pavarų dėžė – automatinė,
spalva – mėlyna.

2007

Benzinas

2400/130

- Techninė apžiūra iki 2020-07-14;
- Rida – 270598.

Aukciono
pradinė kaina
1700,00 EUR
+ PVM

- Techninė apžiūra iki 2019-05-27;
- Rida – 349124.

3500,00 EUR +
PVM

Papildoma informacija

Dalyvavimo aukcione sąlygos:
Aukcionas bus vykdomas, jei bus registruoti ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.
Aukciono dalyvio mokestis – 10,00 EUR.
Aukciono žiūrovo mokestis – 100,00 EUR.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 150,00 EUR.
Aukciono dalyvio mokestis, garantinio įnašo dydis ar žiūrovo mokestis turi būti sumokėti į UAB „Palangos šilumos
tinklai“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT637180600001467701, esančią Šiaulių banke, iki pateikiant aukciono komisijai
dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu ar žiūrovu.
Parduodamo turto kainos didinimo intervalas: 50,00 EUR.
Atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka ir terminai:
Už aukcione pirktą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) kalendorines dienas (įskaitant aukciono rengimo dieną). Pinigai turi būti
sumokėti į UAB „Palangos šilumos tinklai“ atsiskaitomąją sąskaitą LT637180600001467701, esančią Šiaulių banke, ir
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo laimėtojas privalo atsiimti turtą.
Jei aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto kainą ir tapęs aukciono laimėtoju, nesumoka turto kainos ir/ar per 5 (penkias)
darbo dienas jo neatsiima, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalės atlyginti
naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus
parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas bei neturės teisės dalyvauti naujame aukcione.
Parduodamo turto apžiūra:
Parduodamą turtą galima apžiūrėti UAB „Palangos šilumos tinklai“ teritorijoje, adresu Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga,
vidiniame kieme, 2019 m. balandžio 30, gegužės 2, 3 dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val., prieš antrąjį aukcioną (neįvykus
aukcionui 2019 m. gegužės 6 d. ar nepardavus turto vykusiame aukcione) – 2019 m. gegužės 8, 9, 10 dienomis nuo 8.00
val. iki 16.00 val., laiką iš anksto suderinus su atsakingu asmeniu.
Kontaktiniai asmenys:
Dėl turto apžiūros – Rolandas Šporas, tel. 869823389, rolandas.sporas@palangosst.lt, Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga;
Dėl aukciono sąlygų – Kristina Liaugaudaitė, tel. 8460 30593, kristina.liaugaudaite@palangosst.lt, Klaipėdos pl. 63, 00148
Palanga.
Po pirkimo fakto Bendrovė nepriima jokių pretenzijų dėl įsigyto turto.
Neįvykus aukcionui 2019 m. gegužės 6 d. ar nepardavus turto vykusiame aukcione, sekantis aukcionas vyks 2019 m.
gegužės 13 d. 9.00 val. Klaipėdos pl. 63, Palanga (dalyvių registracija nuo 8.30 val. iki 9.00 val.).

1

Kiekvienas turto objektas parduodamas atskirai tame pačiame aukcione.

