Valstybės įmonė „Regitra“
SKELBIMAS NR. 1
Atnaujintas 2018-11-29
VĮ „Regitra“ (įmonės kodas 110078991) skelbia tiesioginį ilgalaikio materialiojo turto (krovininių automobilių ir priekabos) pardavimo viešąjį aukcioną.
Parduodamo turto sąrašas:
Eil.
Nr.

Turto
apžiūros ir
atsiėmimo
vieta*

1
SL
2
UT
3
UT

Pavadinimas

Krovininis automobilis MERCEDES BENZ 1324, VNŽ. Nr.
BEZ 645, rida 386951 km, kuro rūšis – dyzelinas, izoterminis
kėbulas,VIN: WDB6790381K281262, pirmos registracijos data
1997-12-17
Krovininis automobilis MERCEDES BENZ 1324, rida 315394
km, kuro rūšis – dyzelinas, izoterminis kėbulas, VNŽ. Nr.
DBS752, VIN: WDB6790381K291162, pirmos registracijos
data 1997-12-18
Priekaba, OBERMAIER ETN 105 VNŽ. Nr. AR090, tentinis
kėbulas,VIN:WOB2000000XS002645, pirmos registracijos
data 2000-02-07

Įsigijimo data Inventoriaus numeris /
serijinis numeris

Matavimo
vienetas

Kiekis

Pradinė
pardavimo
kaina, Eur

2006-04-28

1220MKR007

vnt.

1

3800

2008-02-21

7000000015

vnt.

1

3800

2006-02-01

1220MPR008

vnt.

1

1650

*Pastaba. Turto apžiūros ir atsiėmimo vieta bei atsakingas asmuo:
SL – Šiaulių filialas, Vilniaus g. 8, Šiauliai. Vyresnysis ūkvedys Virginijus Čėsna, tel. +370 620 43143;
UT – Panevėžio filialo Utenos grupė, Metalo g. 1, Utena. Ūkvedys Gediminas Mačiulis, tel. +370 618 77087.

Aukcionas vyks 2018 m. lapkričio 29 d. 10 val. VĮ „Regitra“ direkcijos administracinio pastato 221 patalpoje (Liepkalnio g. 97, Vilnius). Neįvykus pirmajam
aukcionui, antrasis, trečiasis ir ketvirtasis aukcionai vyks ten pat atitinkamai gruodžio 6, 13 ir 20 dienomis 10 val.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti likus trims darbo dienoms iki aukciono pradžios, nuo 9 iki 15 valandos, suderinus su atsakingu asmeniu.
Aukciono dalyviai pradedami registruoti likus trisdešimt minučių iki aukciono pradžios. Aukciono dalyviai ir žiūrovai registruojami nemokamai.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma pervedimu per 2 d. d. po aukciono, pinigus sumokant į VĮ „Regitra“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr.
LT937300010002411063 AB „Swedbank“ banke (mokėjimo paskirtis – „Už aukcione nupirktą turtą“). Atsiimti nupirktą turtą būtina ne vėliau kaip per 2 darbo
dienas po pinigų už nupirktą turtą sumokėjimo dienos (bankui įskaičius sumokėtą sumą į nurodytą sąskaitą).
Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turtą, tai šis turtas parduodamas kitame aukcione.

