
                                                                         PATVIRTINTA   
                                                                                              Viešosios įstaigos Velžio komunalinio 
                                                                                              ūkio direktoriaus 2023 m. vasario 21 d. 
                                                                                              įsakymu Nr. V1-16 
        

VšĮ Velžio komunalinis ūkis skelbia viešąjį aukcioną parduoti (nereikalingą) 
ilgalaikį materialųjį turtą 

Viešajame aukcione bus parduodama: 

Eil. 
Nr. 

Turto pavadinimas 
Inventorinis 
Nr. 

Pagaminimo 
metai 

Pradinė 
pardavimo 
kaina, Eur 

Minimalus 
kainos 
didinimo 
intervalas, 
Eur 

1.  

  
Autobusas  Volvo 
B10M (dyzelinas) 
HAA 842 

12300023E 2001 2400,00 25,00 

 

 



 Viešasis aukcionas vyks 2023 m. kovo 1 d., 9 val., VšĮ Velžio komunalinio ūkio patalpose   
Nevėžio g. 54, Velžys, ( III aukšte). Neįvykus pirmajam aukcionui, naujas aukcionas bus vykdomas 2023 
m. kovo 6 d., 9 val.,  tose pačiose patalpose. 

 Dalyvauti aukcione  gali fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, iki aukciono 
pradžios likus vienai dienai,  į VšĮ Velžio komunalinio ūkio (kodas 168967899) atsiskaitomąją sąskaitą 
LT554010041200060112 Luminor  banke, banko kodas 40100,  sumokėjusios aukciono dalyvio mokestį –  
50 eurų . 

 Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną  8.30-8.55 val.,  Nevėžio g. 54, Velžio k. 
Dalyvis privalo pateikti asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą bei dalyvio bilieto 
apmokėjimo patvirtinantį dokumentą. 

 Už parduotą turtą  atsiskaitoma mokėjimo pervedimu, per 3 darbo dienas, nuo dokumentų 
apmokėjimui gavimo dienos. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima iš tos vietos, iš kurios vyks turto apžiūra, 
per 3 darbo dienas po apmokėjimo. 

 Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. Parduodamas turtas gali būti 
neveikiantis. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione, patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto 
pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi. 

 Informuojame, kad parduodamam turtui registravimas valstybės registruose neprivalomas, 
tretieji asmenys teisių į jį neturi. 

 Parduodamo turto apžiūra organizuojama  2023 m. vasario 23-28 d. ,  nuo  8.00  iki 
15.45 val.  

 Dėl apžiūros kreiptis: Panevėžio rajono Ramygalos gimnazija, Dariaus ir Girėno g. 32, 
Ramygala,   tel. 8 612 40 131.  
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VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktoriaus pavaduotojas Valerijus Baranovskis, Nevėžio g. 62, Velžys, 
Panevėžio r., tel. 8 686 53 263 
                       2023 m. vasario 22 d. 


