UAB „Trakų paslaugos“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto
pardavimo viešą prekių aukcioną.
Parduodamo turto valdytojas ir aukciono rengėjas: UAB „Trakų paslaugos“, į. k. 181522014.
Informacija apie parduodamą turtą:

Ratinis traktorius Valtra (N141h), valstybinis Nr.T3433, tapatumo Nr. X1557, variklio galia 113
kW, gamybos metai/registracijos data - 2011/2011-05-11, techninė apžiūra iki 2020-05-03,
komplektuojamas su frontaliniu krautuvu Valtra 55DM ir sniego verstuvu FMGAA 320, trūkumai padangų susidėvėjimas (likutis 20%).
Techniniai duomenis: didžiausia masė - 9000 kg; variklio galia- 113 kWh.
Pradinė pardavimo kaina: 25 000,00 Eur be PVM (dvidešimt penki tūkstančiai eurų be PVM).
Minimalus kainos didinimo intervalas: 50,00 Eur (penkiasdešimt) eurų.
Aukciono vykdymo būdas: Tiesioginis
Aukciono vykdymo data ir laikas: 2019 m. rugpjūčio 22 d., 9:00 val.
Aukciono vykdymo vieta: UAB „Trakų paslaugos“ administracinės patalpos, Aukštadvario g. 5,
Trakai.
Atsakingas už apžiūrų organizavimą asmuo: Ernestas Gedmintas, Tvarkymo skyriaus vedėjas,
Aukštadvario g. 5, Trakai, +370 607 79967, info@trakupaslaugos.lt.
Parduodamo turto apžiūros vieta ir laikas: Aukštadvario g. 5, Trakai aikštelė. Apžiūros laikas
2019 m. rugpjūčio 19-21 dd. nuo 8:00 val. iki 17:00 val.
Aukciono dalyvių registravimo tvarka: Registracijos pradžia 2019 m. rugpjūčio 1 d. 9:00 val. iki
2019 m. rugpjūčio 21 d. 16:30 val. darbo dienomis vyks UAB „Trakų paslaugos administracinėse
patalpose, Aukštadvario g. 5, Trakai. Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę
liudijantį dokumentą (taikytina nuostata fiziniam asmeniui) ir/ar įgaliojimą atstovauti įmonei
(taikytina nuostata juridiniam asmeniui), taip pat kredito įstaigos išduotą dokumentą liudijantį apie
garantinio piniginio įnašo sumokėjimą.
Aukciono dalyvio garantinio piniginio įnašo dydis ir jo panaudojimo tvarka: 100,00 eur
(vienas šimtas) eurų. Sumokamas į nurodytą sąskaitą prieš registruojantis aukcionui. Ši suma
laimėjusiam aukcioną dalyviui įskaitomą į kainą, nelaimėjusiems - grąžinama per 5 darbo dienas į
nurodytą dalyvio sąskaitą.
Atsiskaitymo už parduotą turtą tvarka ir terminas: Pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma
aukciono laimėtojui apmokėjus visą turto pirkimo kainą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
Banko sąskaitos numeris į kurią pervedamas garantinis įnašas: AB Luminor bankas
LT414010042700000464

