VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
SKELBIMAS
2021-04-13 Nr. Sr-1454 (13.77E)
Visaginas
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE) skelbia pakartotinį elektroninį
konkursinį aukcioną (toliau – aukcionas) nereikalingam turtui parduoti. Parduodama:
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

AUTOMOBILIS VW TRANSPORTER,
V. Nr. EUG155
AUTOMOBILIS GAZ-27057-38 V. Nr.
SVB381
STALINĖS GRĘŽIMO STAKLĖS
2M112

vnt.

1

Pradinė
pardavimo kaina*
(be PVM), €/vnt.
676,88

vnt.

1

586,63

vnt.

1

144,40

vnt.

1

180,50

1

9,03

Prekės
kodas

1.

5101002451

2.

5201002446

3.

4101008763

4.

4101091437

5.

7002079595

GRĘŽIMO STAKLĖS E-1516BVL/400
SPINTA 1.0510

vnt.

*Minimalus pradinės pardavimo kainos didinimo intervalas 1 %.
Aukcionas vyks 2021 m. balandžio 19 d. 800 val. iki 2000 val. VĮ IAE elektroninių
aukcionų svetainėje: https://auis.iae.lt. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu į jį užsiregistravo ne
mažiau kaip 2 (du) aukciono dalyviai.
Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, privalo užsiregistruoti https://auis.iae.lt
sistemos naudotoju. VĮ IAE elektroninio aukciono administratorius per 2 (dvi) darbo dienas nuo
visų reikiamų dokumentų gavimo dienos patvirtina atsiųstą registraciją arba pateikia motyvuotą
atsisakymą ją registruoti.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 balandžio 13 – 16 darbo dienomis nuo 800 val.
iki 1500 val. (pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.). Apžiūros laiką bei laimėto turto atsiėmimo
laiką būtina suderinti iš anksto su Violeta Zaikina telefonu 8 386 24208.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma pavedimu per 3 (tris) darbo dienas, įskaitant
aukciono rengimo dieną. Atlikęs mokėjimą, aukciono laimėtojas tą pačią dieną el. paštu
komercija@iae.lt perduoda VĮ IAE mokėjimo pavedimo kopiją.
Nupirktą turtą aukciono laimėtojas privalo pasikrauti ir išsivežti pats savo lėšomis ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą dienos, jeigu per nustatytą
terminą nupirktas turtas neatsiimamas, už kiekvieną pradelstą išsivežti turtą dieną aukciono
laimėtojas turi sumokėti VĮ IAE 10,00 eurų mokestį už turto objekto sandėliavimą.
Prekių techninės charakteristikos, skelbime nurodytos, remiantis gamintojo pateiktais
duomenimis. Neatitikimo atveju aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių
pretenzijų nepriima.

2
Nepardavus turto arba neįvykus aukcionui, to paties neparduoto turto pardavimo
pakartotinis aukcionas vyks VĮ IAE elektroninių aukcionų svetainėje https://auis.iae.lt:
•

2021-04-26 nuo 800 val. iki 2000 val. (turto apžiūros laikas nuo 2021-04-20 iki 202104-23 darbo dienomis, pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.).

Atsakingas asmuo – elektroninio aukciono administratorius, VĮ IAE Materialinių išteklių

valdymo skyriaus pardavimų specialistė Violeta Zaikina, tel. 8 386 24208, komercija@iae.lt.
Materialinių išteklių valdymo skyriaus
vadovas

Violeta Zaikina
2021-04-13
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Valerij Chmelevskij

