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           2019-02-14 Nr. 44 
 

UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“  NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) 
NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO VIEŠASIS PARDAVIMO AUKCIONAS 

 
             UAB ,,Trakų paslaugos“ (toliau – Bendrovė) skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) 
naudoti Bendrovės turto (toliau – Turtas) pardavimo aukcioną. 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Eksploatacijos 

pradžia Pastabos Pardavimo 
kaina Eur* 

1.  Ant traktoriaus pakabinamas medienos 
smulkintuvas Umega 25 DH 2007 Veikiantis 950,00 

2.  Savikrovis smėlio barstytuvas 2007 Neveikiantis 920,00 
3.  Vikšrinis buldozeris DT-75 2007 Važiuojantis 2900,00 
4.  Traktorius Yanmar F175D 2007 Nevažiuojantis 1065,00 
5.  Priekaba – šieno rinktuvas TP-F-45 2017 Neveikiantis 2030,00 
6.  Sniego rotorius Same SB 2452 HD 2012 Veikiantis 6290,00 
7.  Lengvasis automobilis VW Sharan 2010 Nevažiuojantis 1890,00 
8.  Lengvasis automobilis Renault Laguna 2015 Turbinos defektas 4400,00 
9.  Krovininis automobilis VW Transporter 2017 Nevažiuojantis 960,00 
10.  Traktorinė priekaba  2013 Deformuotas rėmas 484,00 

11.  Ratinis traktorius MTZ 82.1 2007 
Važiuojantis, 
priekinio tilto 

defektas 
3388,00 

12.  Ratinis traktorius T150 2015 Važiuojantis 5324,00 

13.  Žoliapjovė AGMA EF-135 2013 Reduktoriaus 
gedimas 1250,00 

14.  Smėlio barstytuvas Pronar PS250M 2013 Kardaninio veleno 
defektas 650,00 

15.  Motorinė šlavimo mašina (motoblokas) Iseki HK 
100 2012 2014 Pavaros diržų 

susidėvėjimas 650,00 

16.  Trašų barstytuvas MVU-5 2015 Transporterio 
pavaros defektas 1750,00 

17.  Benzininis skysčių siurblys 2015 Siurblio gedimas 530,00 
18.  Rotacinė šienapjovė 1,35 m 2011 Trūksta dalių 1250,00 

*Į pardavimo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. 
               

Aukcionas atliekamas vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir 

savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 ,,Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti 

valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

Bendrovės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose 

tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 33-G. 
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Asmuo, norintis registruotis aukciono dalyviu, aukciono komisijai turi pateikti paraišką dalyvauti 

viešame aukcione (1 priedas) ir pasiūlymą su nurodyta siūloma aukcione parduodamo turto pirkimo kaina. 

Siūloma kaina turi būti nurodoma tik viena, konkreti cento tikslumu Eurais, įrašyta aiškiai įskaitomai ir negali 

būti mažesnė nei skelbime nurodyta pradinė pardavimo kaina. Pasiūlymą aukciono dalyvis arba jo įgaliotas 

asmuo privalo pasirašyti. Pasiūlymas (pagal 2 priedą) su nurodyta kaina teikiamas užklijuotame voke, ant 

kurio turi būti įvardinamas aukcione parduodamas turtas, viešo aukciono data, bei užrašyta: „PIRKIMO 

KAINOS PASIŪLYMAS“. Vokas siunčiamas registruotu laišku paštu arba pristatant asmeniškai adresu: 

UAB,,Trakų paslaugos“, Aukštadvario g. 5,  LT- 21108, Trakai,  iki 2019 m. kovo 1 d., 13.00 val. Vėliau 

gauti pasiūlymai nebus priimami. Pasiūlymai bus vertinami pagal didžiausios kainos kriterijų. Jei vokų 

atplėšimo metu yra keli vienodą didžiausią kainą pateikę pasiūlymai, tuomet laimi dalyvis, kurio pasiūlymas 

buvo pateiktas anksčiausiai. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2019 m. kovo 1 d., 14 val. 00 min. adresu: 

UAB ,,Trakų paslaugos“, Aukštadvario g. 5,  LT- 21108, Trakai, administracijos patalpose.  

Vokų su dalyvių pasiūlymais atplėšimo procedūros rezultatai yra įforminami protokolu. 

Kartu su paraiška ir pasiūlymu aukciono dalyvis turi pridėti šiuos dokumentus:  

1. jeigu dalyvis yra fizinis asmuo – fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento įstatymų ar 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 

2. jeigu dalyvis juridinis asmuo Lietuvos arba užsienio juridinio asmens registravimo dokumento arba 

įstatų (jeigu juos privalo turėti) įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 

3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo. 

Kai dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro; 

4. kredito įstaigos išduotus dokumentus apie aukciono dalyvio garantinio piniginio įnašo 

sumokėjimą. Garantinio piniginio įnašo suma – 50,00 (penkiasdešimt Eur 00 ct) Eurų už kiekvieną turto 

vienetą, dėl kurio aukciono dalyvis teikia pasiūlymą. Įnašas sumokamas bankiniu pavedimu į UAB „Trakų 

paslaugos“  atsiskaitomąją sąskaitą. 

Tik pasiūlymas su nurodyta siūloma aukcione parduodamo turto pirkimo kaina įdedamas į voką, kiti 

nurodyti dokumentai į voką nededami ir pateikiami aukciono komisijai aukciono dalyvio registravimo metu. 

         Parduodamą Turtą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 2019 m. vasario 15 d. iki 2019 m. vasario 28 

d., nuo 9:00 val. iki  15:00 val., prieš tai suderinus telefonu arba elektroniniu paštu. Atsakingas asmuo – 

Tvarkymo skyriaus vedėjas Ernestas Gedmintas, tel.: +37065541961 arba +37069029078, el. p.: 

info@trakupaslaugos.lt.  

Už įsigytą turtą mokėjimas atliekamas banko pavedimu į UAB „Trakų paslaugos“ atsiskaitomąją 

sąskaitą LT414010042700000464, Luminor Bank AB, banko kodas 40100, įmonės kodas 181522014, PVM 
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mokėtojo kodas LT815220113, per 5 (penkias) darbo dienas po PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Turtas 

perduodamas laimėtojui tik po apmokėjimo. Procedūrą laimėjusiam dalyviui garantinio piniginio įnašo suma 

įskaitoma į galutinę turto kainą, o atsisakius apmokėti už įgytą Turtą įnašo suma negrąžinama. 

Nelaimėjusiems dalyviams sumokėtas garantinis piniginis įnašas grąžinamas į dalyvio nurodytą sąskaitą per 

3 (tris) darbo dienas po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo su aukcioną laimėjusiu dalyviu.  

Tretieji asmenys jokių teisių į parduodamą Bendrovės Turtą neturi. Aukciono laimėtojas privalo 

pats savo sąskaita pasiimti nupirktą turto objektą per 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto 

objektą dienos. Už kiekvieną pradelstą pasiimti turto objektą dieną, Bendrovė gali reikalauti aukciono 

laimėtojo sumokėti Bendrovei 10,00 (dešimt) eurų mokestį už turto objekto saugojimą. Pardavėjas už įsigyto 

Turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.   

Taip pat Pardavėjas turi teisę  nutraukti pardavimo procedūras iki PVM sąskaitos faktūros pateikimo 

Pirkėjui momento nenurodant  priežasties.  

PRIDEDAMA: 

1. Paraiškos dalyvauti viešajame aukcione forma; 

2. Pirkimo kainos pasiūlymo forma. 

 

 

 

Viešojo aukciono komisija 

Tel.: +37052855355 
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PARAIŠKA 
DALYVAUTI VIEŠAME AUKCIONE 
20____ m. ______________________ d. 

 
_____________________________________________________________________________  

(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas 
________________________________________________________________________________ 

 
arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) (toliau vadinama — aukciono dalyvis), 
prašo jį įregįstruoti__________________________________________________________  

(parduodamo turto duomenys) 
 

kaip viešo aukciono, vyksiančio 20___ m. ______________ d., dalyvį.  
 
Jeigu aš būsiu pripažintas aukciono laimėtoju, galutinai už objektą atsiskaitysiu  

________________________________________________________________________________ 
(atsiskaitymo terminas ir būdas) 

 
Nelaimėjus aukciono įmokėtą garantinį piniginį įnašą prašau grąžinti į:  
________________________________________________________________________________ 

(banko įstaigos pavadinimas, kodas) 
 
PRIDEDAMA (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):  
1. Kredito įstaigos dokumentai apie dalyvio registracijos mokesčio ir garantinio piniginio įnašo  
sumokėjimą, _____ lapai;  
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ___ lapai;  
3. Lietuvos arba užsienio juridinio asmens registravimo dokumento / įstatų kopija, _____ lapai;  
4. Įgaliojimas atstovauti asmenį, ___ lapai;  
7. Sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės 
veiklos sutarties nuorašas, ____ lapai;  
8. Dokumentai, patvirtinantys atitikimą keliamiems papildomiems kvalifikaciniams reikalavimams, jeigu 
tokie reikalavimai nustatyti:  
 
 
 
 
Patvirtinu, jog esu susipažinęs su aukciono nuostatais ir su jais sutinku:  
Aukciono dalyvis ar jo įgaliotas asmuo:  
 
 

________________________  ________________________ 
                  (parašas)   (pavadinimas/vardas, pavardė) 
 
A.V. (tik juridiniams asmenims) 
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20____ m. _______________ d. VIEŠAJAME AUKCIONE PARDUODAMO TURTO PIRKIMO 
KAINOS PASIŪLYMAS 

20____ m. ______________________ d.  
 

________________________________________________________________________________ 
(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas 

________________________________________________________________________________ 
arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) 

  
(toliau vadinamas — aukciono dalyvis), už viešame aukcione vyksiančiame 20__ m. _______________ d., 
parduodamą ____________________________________________________ 

(parduodamo turto duomenys)  
________________________________________________________________________________  
 
 
SIŪLAU, IR JEIGU BŪSIU PRIPAŽINTAS AUKCIONO LAIMĖTOJU, ĮSIPAREIGOJU  
SUMOKĖTI:  

_____________________________ EUR_____________ct. 
(suma skaičiais, cento tikslumu) 

________________________________________________________________________________ 
(suma žodžiais cento tikslumu) 

 
 
Aukciono dalyvis ar jo įgaliotas asmuo:  
 
 

________________________  ________________________ 
                  (parašas)   (pavadinimas/vardas, pavardė) 
 
 
A.V. (tik juridiniams asmenims) 

 


