
VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 

S K E L B I M A S 

 

2021-05-04 Nr. Sr-1735 (13.77E)/207655 

Visaginas 

 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE) skelbia elektroninį aukcioną (toliau – 

aukcionas) nereikalingam turtui parduoti. Parduodama: 

  

Minimalus pradinės pardavimo kainos didinimo intervalas 1 %, t.y. 3600 EUR. 

 

Aukcionas vyks 2021 m. nuo gegužės 19 d. 900 val. iki 2021 m. gegužės 20 d. 1400 val. 

VĮ Registrų centras elektroninių aukcionų svetainėje: www.evarzytynes.lt (aukciono nuoroda 

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=238613&number=207655). Aukcionas gali 

būti vykdomas, jeigu į jį užsiregistravo ne mažiau kaip 2 (du) aukciono dalyviai. 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, prieš registruodamiesi į aukcioną, privalo 

sumokėti aukciono dalyvio garantinį įnašą 8000 € į aukciono organizatoriaus banko sąskaitą (AB 

Swedbank, a. s. LT24 7300 0101 0231 7164, SWIFT kodas HABALT 22) bei atsiųsti dokumento, 

patvirtinančio apmokėjimą, kopiją. Neįvykus aukcionui, atšaukus aukcioną, nelaimėjusiems 

dalyviams garantinis įnašas bus grąžinamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po įvykusio 

/ neįvykusio aukciono datos į aukciono dalyvių garantiniame įnaše nurodytas banko sąskaitas. 

Garantinio įnašo suma aukciono laimėtojui įskaitoma į bendrą už turto objektą pasiūlytą kainą ir 

aukciono laimėtojas, skelbime nustatyta tvarka turi sumokėti tik skirtumą tarp jo už visą turto 

objektą aukcione pasiūlytos kainos ir jo atlikto garantinio įnašo. 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, privalo nuo 2021 m. gegužės 10 d. 0000 iki 

2021 m. gegužės 14 d. 2359 val. užsiregistruoti www.evarzytynes.lt sistemos naudotoju bei 

elektroniniu paštu komercija@iae.lt pateikti žemiau išvardintų dokumentų skaitmenines kopijas: 

1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu 

pagal asmens registravimo vietos teisės aktus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją; 

2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo 

vietos teisės aktus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją; 

3. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas; 

4. Įmonės spaudu patvirtintą išrašo kopiją, patvirtinančią, kad įmonė yra atitinkamų 

atliekų tvarkytojas (perdirbėjas). 

Eil. 

Nr. 

Prekės 

kodas 
Prekės pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vienos tonos 

kaina (be 

PVM), €/vnt. 

Pradinė 

pardavimo kaina, 

EUR (be PVM) 

1.  14900-0033  Metalo laužas juodas  t 1500 240,00 360 000,00 
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Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. gegužės 5 – 14 darbo dienomis nuo 800 val. 

iki 1500 val. (pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.) adresu: Elektrinės g. 34, Drūkšinių k., LT-

31152, Visagino sav. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su Violeta Zaikina tel.: 8 386 24208, 

arba el. paštu: Violeta.Zaikina@iae.lt, komercija@iae.lt. 

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 galima išvežti autotransportu arba geležinkeliu. 

Nupirktą turtą aukciono laimėtojas privalo pasikrauti ir išsivežti pats savo lėšomis 

(pakrautas metalas sveriamas Materialinių išteklių valdymo skyriuje esančiomis 30 tonų 

automobilinėmis svarstyklėmis. Svarstyklių aikštelės darbiniai išmatavimai yra 3,0 m x 7,5 m) ne 

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą dienos bei pasirašyti 

Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą. Jeigu per nustatytą terminą 

nupirktas turtas neatsiimamas arba nepateikiamas raštiškas įsipareigojimas (prašymas) dėl didelių 

gabaritų (apimčių) prekių atsiėmimo termino pratęsimo (pratęsimo terminas ir nupirkto turto 

išvežimo grafikas derinamas su VĮ IAE ir negali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą dienos), už kiekvieną pradelstą išsivežti turtą dieną 

aukciono laimėtojas turi sumokėti VĮ IAE 10,00 eurų mokestį už turto objekto sandėliavimą. 

Jeigu Aukciono laimėtojas per nustatytą terminą neatsiskaito už nupirktą turtą ir/arba 

nepasirašo Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo akto, VĮ IAE įgyja teisę 

negrąžinti dalyvio garantinio įnašo bei laimėtas turtas laikomas neparduotu elektroniniame 

aukcione. 

Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, įskaitant aukciono rengimo 

dieną, privalo pasirašyti Turto pirkimo-pardavimo sutartį ir ją pateikti elektroniniu paštu 

komercija@iae.lt. Turto pirkimo-pardavimo sutarties projektas pateiktas šioje internetinėje 

nuorodoje: https://www.iae.lt/paslaugos/pasiulymai/aukcionai/108. 

 

Elektroninį aukcioną organizuoja VĮ IAE Materialinių išteklių valdymo skyriaus 

pardavimų specialistė Violeta Zaikina, tel. 8 386 24208,  komercija@iae.lt. 

 

Vadovas  (Pasirašyta nekvalifikuotu elektroniniu parašu) Valerij Chmelevskij 

 

 

Violeta Zaikina 

2021-05-04 
 

V.Z.,1,2021-05-04 
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