
PARDUODAMA TRANSPORTO PRIEMONĖ: VW TRANSPORTER, valstybinis Nr. HSZ456
SAVYBĖS:  pagaminimo metai – 1992-08-18, spalva – žalia, kuro tipas – dizelinas, variklio 
galingumas – 2370 cm3 , 57 kw. Civilinės atsakomybės draudimas – nebegalioja. Techninė apžiūra 
– nebegalioja. 

I. BENDROSIOS PAKARTOTINO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Pradinė pardavimo kaina – 400 Eur. (su PVM)
2. Viešo aukciono garantinis įnašas – 40 Eur. (su PVM). Turi būti sumokėtas iki dokumentų 

pateikimo registruoti viešo aukciono dalyviu.
3. Garantinis įnašas turi būti sumokėtas į sąskaitą -  AB „Swedbank“, LT81 7300 0100 4047 

1751
4. Viešas aukcionas vykdomas vadovaujantis UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus Stasio 

Tamulionio 2018 m. gegužės mėn 03 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtintomis turto pardavimo 
viešo  aukciono  būdu  nuostatomis,  kurios  skelbiamos  http://vandentiekis.com/viesieji-
pirkimai/viesi-aukcionai/

II. VIEŠO AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

1. Asmenys, ketinantys dalyvauti viešame aukcione, dokumentus, reikalingus viešo aukciono 
dalyvio  registravimui,  pateikia  UAB  "Pakruojo  vandentiekis"  viešo  aukciono  komisijos 
pirmininkui Dainiui Jurgaičiui  2018 m. birželio 22 d. - 2018 m. liepos 20 d., 8.00-12.00 
val., Pramonės g. 1, Pakruojis, I aukštas, Projektų vadovo kabinetas.

2. Asmenys,  ketinantys  dalyvauti  viešame  aukcione,  privalo  pateikti  paraišką  su  visais 
privalomais dokumentais (pagal 1 priedą) ir kainos pasiūlymą (pagal 2 priedą), kuris turi būti 
užklijuotas voke. Paraiška su visai pridedamais dokumentais į voką nededama. Ant voko turi 
būti įvardinama aukcione parduodamas turtas: VW TRANSPORTER, valstybinis Nr. 
HSZ456,  viešo  aukciono  data  -  2018  m.  liepos  23  d.  13  val.  00  min.,  bei  užrašyta: 
„Pirkimo  kainos  pasiūlymas“.  Minėtus  dokumentus  užsipildyti  dalyvis  gali  atvykęs 
aukščiau nurodytu adresu.

3.  Laikoma, kad asmuo dokumentus dėl dalyvavimo viešame aukcione pateikė tinkamu būdu, 
jei dokumentai pateikti asmeniškai viešo aukciono komisijos pirmininkui, paštu, per kurjerį.

III. VIEŠO AUKCIONO DATA, LAIKAS, VYKDYMO VIETA

1. 2018  m.  liepos  23  d.  13  val.  00  min.  ,   UAB "Pakruojo  vandentiekis"  Pramonės  g.  1, 
Pakruojis, I aukštas, Projektų vadovo kabinetas.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ TURTĄ TERMINAS IR 
TVARKA

1. Pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma tik aukciono laimėtojui apmokėjus visą turto pirkimo 
kainą.

  2. Sumokėtas aukciono laimėtojo garantinis piniginis įnašas įskaitomas į galutinę turto kainą. 
Likusią kainos dalį pirkėjas (aukciono laimėtojas) turi sumokėti ne vėliau kaip iki 2018-06-18. 
Nuosavybės  teisė  į  perkamą  turtą  pirkėjui  pereina  sumokėjus  visą  kainą  ir  šalims  pasirašius 
pirkimo-pardavimo sutartį bei pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. 

V. KITA INFORMACIJA

1. Išsamesnė  informaciją  apie  parduodamą  turtą  galima  gauti  paskambinus  UAB 
"Pakruojo vandentiekis" vandentvarkos ūkio meistrui Justinui Lažinskui, tel. 8650 50924.
2. Informaciją apie viešo aukciono sąlygas teikia viešo aukciono komisijos pirmininkas 

Dainius Jurgaitis, tel.: 8699 81877



1 priedas
UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“ AUKCIONO KOMISIJAI

PARAIŠKA
DALYVAUTI VIEŠAME AUKCIONE
20____ m. ______________________ d.

_____________________________________________________________________________
(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas

__________________________________________________________________________
arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas, kontaktinis telefono numeris ir el. paštas )
(toliau vadinama — aukciono dalyvis), prašo jį įregistruoti _______________________________

(parduodamo turto duomenys)
___________________________________________________________________________
kaip viešo aukciono, vyksiančio 20___ m. ________________________ d., dalyvį.
Jeigu  aš  būsiu  pripažintas  aukciono  laimėtoju,  galutinai  už  parduodamą  objektą  atsiskaitysiu 
pavedimu per banką
__________________                                       iki_  2018-08-02  _  _______________________________

(atsiskaitymo terminas)
Įmokėtą garantinį piniginį įnašą aukciono nuostatose numatytais atvejais prašau grąžinti į: 
________________________________________________________________________________

(banko sąskaitos numeris)

PRIDEDAMA: (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):
1. Kredito įstaigos dokumentai apie dalyvio garantinio piniginio įnašo sumokėjimą, _____ lapas;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ___ lapas;
3. Lietuvos arba užsienio juridinio asmens registravimo dokumento kopija, _____ lapas;
5. Atitinkamo juridinio asmens organo sprendimas įsigyti aukcione parduodamą turtą, ___ lapas;
6. Įgaliojimas atstovauti, ___ lapas;
7.  Sandorio  dėl  ketinimo  įsigyti  aukcione  parduodamą  turtą  bendrosios  nuosavybės  teise  arba 
jungtinės veiklos sutarties nuorašas, ____ lapas;
8. Dokumentus,  patvirtinančius,  kad  dalyvis  atitinka  keliamus  papildomus  kvalifikacinius 
reikalavimus, jeigu tokie reikalavimai nustatyti,___________ lapas.

Patvirtinu, jog esu susipažinęs su aukciono nuostatomis ir su jais sutinku:
Aukciono dalyvio ar jo įgaliotas asmuo:

_______________________ _________________________
                        (parašas) (vardas, pavardė)

A.V. (tik juridiniams asmenims)



2 priedas

UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“ AUKCIONO KOMISIJAI

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TURTO PIRKIMO KAINOS PASIŪLYMAS
20____ m. ______________________ d.

_____________________________________________________________________________
(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas

________________________________________________________________________________
arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre)

(toliau  vadinama  —  aukciono  dalyvis),  už  viešame  aukcione  vyksiančiame  20__  m. 
________________ d., parduodamą __________________________________________________

(parduodamo turto duomenys)
___________________________________________________________________________
SIŪLAU, IR JEIGU BŪSIU PRIPAŽINTAS AUKCIONO LAIMĖTOJU, ĮSIPAREIGOJU
SUMOKĖTI:
_____________________________ Eur
(suma skaičiais, cento tikslumu, Eurais)
________________________________________________________________________________

(suma žodžiais cento tikslumu, Eurais)
Aukciono dalyvio ar jo
įgaliotas asmuo
_______________________ _________________________
(parašas) (vardas, pavardė)

A.V. (tik juridiniams asmenims)


