
VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS RADVILIŠKIO REGIONINIO PADALINIO 

VIEŠO PREKIŲ AUKCIONO SKELBIMAS 

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninis padalinys skelbia nereikalingo ilgalaikio 

turto pardavimo viešą prekių aukcioną, kuris vyks 2019 m. rugsėjo 24 d. 10 val. 00 min., 

 adresu: Šiaulių g. 31, Radviliškis.  

Eil.

Nr. 
Ilgalaikio turo pavadinimas 

Pagaminimo 

metai 

Pradinė 

pardavimo kaina  

su PVM, Eur 

Kainos didinimo 

intervalas su 

PVM, Eur  

1. 

Puspriekabė TRAILIS, 

valstybinis Nr.EH788 2012 5773.00 

 

288.00 

2. 

Lengvasis automobilis 

KIA SORENTO, 

valstybinis Nr. BBF810 2005 2400.00 

 

 

120.00 

3. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

4. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

5. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

6. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

7. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

8. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

9. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

10. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

11. Tunelinis šiltnamis 2012 322.00 16.00 

 

Parduodamo turto apžiūra vyksta darbo dienomis, darbo valandomis prieš tai suderinus telefonu  

su  atsakingu  asmeniu  –  medienos ruošos ir prekybos vadovu Viliumi Baubliu, mob. 8 687 49282, el.p. 

vilius.baublys@vivmu.lt. 

Dalyvių registracija vyks 2019 m. rugsėjo 24 d., 9 val. 30 min., Šiaulių g. 31, Radviliškis. 

Dalyvis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą. 

Aukciono dalyvio ir žiūrovo bilieto kaina – 10 Eur. Aukciono dalyviai už turtą, kurio pradinė pardavimo 

kaina 1000 Eur ir daugiau, sumoka 10 proc. pradinės turto vieneto kainos. Pradinis įnašas sumokamas į 

žemiau nurodytą banko atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki aukciono pradžios. 

Aukcioną laimėjusiam dalyviui, pradinis įnašas įskaitomas, apmokant už aukcione įgytą turtą, o 

atsisakius apmokėti už aukcione įgytą turtą, pradinis įnašas negrąžinamas. Mokėti pavedimu į VĮ 

Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą 

LT547300010153812760, įmonės kodas 132340880, PVM mokėtojo kodas LT323408811. 

Pakartotiniai aukcionai vyks 2019 m. spalio 2 d. 10 val. 00 min., 2019 m. spalio 10 d. 10 val. 

00 min., tuo pačiu adresu. Informacija apie pakartotiniame aukcione parduodamą turtą bus skelbiama VĮ 

Valstybinių miškų urėdijos internetiniame puslapyje adresu: www.vivmu.lt 

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą sąskaitą per 3 darbo dienas 

po pateiktos išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo datos.  

Nupirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis per 3 darbo dienas po apmokėjimo. 

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų. 
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