Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į. k.
188608252, skelbia turto pardavimo tiesioginius viešuosius prekių aukcionus, kuriuose bus
parduodamas nereikalingas naudoti turtas (transporto priemonės, kompiuterinė technika, elektroninė
technika, mobiliojo ryšio telefonai, tarnybinis šuo ir kt.).
Aukcionas vyks 2019 m. liepos 30 d. 10.00 val. (I dalis, 1 – 41 punktuose nurodytos prekės) ir 14
val. (II dalis, 42 – 235 punktuose nurodytos prekės) adresu: Klaipėdos g. 6, Pagėgiai. Nepardavus turto
šiame aukcione, pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2019 m. rugpjūčio 6 d. 10.00 val.
Aukciono dalyvio bilieto kaina 10 eurų. Pinigus už bilietą sumokama pavedimu į atsiskaitomąją
sąskaitą LT80 7300 0101 1930 7840, AB „Swedbank“, b. k. 73000, ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki
pirmojo aukciono dienos ir ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki antrojo aukciono dienos, nurodant dalyvio
vardą, pavardę, paskirtį – už aukcioną. Aukciono dalyviai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą ir bus registruojami aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 9.50 val. Aukciono dalyvio bilieto
numeris kartu yra aukciono dalyvio numeris.
Aukciono metu minimalus kainos didinimo intervalas – 5 procentai pradinės turto pardavimo kainos.
Neparduoto turto kainos pakartotiniame aukcione bus mažinamos iki 30 proc.
Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti 2019 m. liepos 24 – 26 dienomis (esant pakartotiniam
aukcionui 2019 m. liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis) turto buvimo vietoje pagal sąrašą nuo 10.00 val.
iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 15.00 val.
Dėl turto apžiūros arba informacijos apie turtą kreiptis į kontaktinį asmenį, kuris nurodytas
parduodamo turto sąraše.
Pirmenybė teikiama pirkėjui, perkančiam visas transporto priemones ir variklį, nurodytus 1 – 41
punktuose ir/arba visas priemones, nurodytas 42 – 234 punktuose.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant
pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT80 7300 0101 1930 7840, AB „Swedbank“, b. k. 73000.
Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, jam bus
įgyvendinamos visos aukciono vedėjo teisės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422
straipsnio 2 dalyje.
Įsigytas turtas turi būti paimtas ne vėliau kaip per tris darbo dienas po pinigų pervedimo į
atsiskaitomąją sąskaitą. Laiku nepaimto įsigyto turto saugojimo vienos paros įkainis – 10 eurų.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

