VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
SKELBIMAS
2021-07-13 Nr. Sr-2623(13.77E)
Visaginas
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE) skelbia elektroninį realaus laiko
aukcioną (toliau – elektroninis aukcionas) nereikalingam turtui parduoti. Parduodama:

Eil.
nr.

Prekės
kodas

Prekės pavadinimas

8.
9.
10.
11.

4101091934
4101091935
4101091936
4101091937

Oro skirstymo įrenginys КжКАжА-0,5
Nr.1**
Kompresorius 2VMČ-24/U
Agregatas kompresorinis ir
kondensacinis AK-220-2-3 NR.1
Kompresorius 3S5VP30/8 NR.1
Kompresorius 3S5VP30/8 Nr.2
Mašina šaldymo MKT40-2-0
Kompresorinis ir kondensacinis
agregatas AK-220-2
Šaldymo mašina MKT40-2-0
Transportuojamas rezervuaras TRŽK
Cilndrinis rezervuaras RCV-63/0.8
Cilndrinis rezervuaras RCV-63/0.8

12.
13.
14.

4101091938
4101091939
4101013659

Skystųjų dujų mišiniu siurblys
Skystųjų dujų mišiniu siurblys
Azoto saugojimo rezervuaras TRŽK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*

4101014393
4101004525
4101014395
4101014397
4101014398
4101014508
4101091933

Mato
vnt.

Kiekis

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

vnt.

1

14411,00

vnt.

1

2625,00

vnt.

1

2327,00

vnt.
vnt.
vnt.

1
1
1

5044,00
5044,00
974,00

vnt.

1

2327,00

vnt.
vnt.
vnt.

1
1
1

974,00
4186,00
28510,00

vnt.

1

28510,00

vnt.
vnt.
vnt.

1
1
1

414,00
414,00
4186,00

Minimalus pradinės pardavimo kainos didinimo intervalas 1 %.
Oro skirstymo įrenginio КжКАжА-0,5 Nr. 1 sudėtis:
1. Oro skirstymo blokas KK0222;
2. Turbininis detanderinis agregatas КК2008;
3. Turbininio detanderio filtras КК5621;
4. Greitojo išpylimo garintuvas КК6721;
5. Šilumokaitis su freonu КК3246;
6. Šilumokaitis su prisotintu tirpalu КК3505;
7. Šaldytuvas su prisotintu tirpalu КК5412;
8. Šilumokaitis-skystintuvas КК3242;
9. Deguonies garintuvas КК6722.

**

Aukcionas vyks 2021 m. rugpjūčio 16 d. nuo 800 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

2
visų reikiamų dokumentų gavimo dienos patvirtina atsiųstą registraciją arba pateikia motyvuotą
atsisakymą ją registruoti.
Sistemos naudotojai iki 2021 m. rugpjūčio 11 d. turi užsiregistruoti dalyvavimui
aukcione, sumokėti 5000 € garantinį įnašą, kaip savo įsipareigojimų vykdymo užstatą (AB
Swedbank, a. s. LT24 7300 0101 0231 7164, SWIFT kodas HABALT 22) bei iki 2021 m.
rugpjūčio 11 d. atsiųsti dokumentą, patvirtinantį apmokėjimą, elektroniniu paštu komercija@iae.lt.
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.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. nuo liepos 22 d. iki 2021 m. rugpjūčio 11 d.
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 Margarita Laura Kolesnik, tel.
+37069471931 arba el. paštu: komercija@iae.lt.
Už aukcione įsigytas prekes atsiskaitoma pavedimu per 3 (tris) darbo dienas, įskaitant
aukciono rengimo dieną. Juridiniams asmenims, registruotiems ne Europos Bendrijos teritorijoje
bus išrašyta sąskaita išankstiniam apmokėjimui su 21% pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), kuris
bus grąžintas pateikus muitinės dokumentą, patvirtinantį prekių įvežimą į ne Europos Bendrijos
teritoriją arba prekių gabenimo dokumentus (tinkamai įformintą CMR).
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 bus laikomas neparduotu elektroniniame
aukcione.
Nupirktą turtą aukciono laimėtojas pats savo lėšomis privalo išsivežti per protingą
terminą, kuris dėl įrenginių didelių gabaritų bus derinamas individualiai. Išvežti galima
autotransportu arba geležinkeliu.
Turto demontavimo iki jo transportavimui tinkamų gabaritų bei pakrovimo darbus atliks
VĮ IAE darbuotojai. Aukciono laimėtojas pats turi pasirūpinti įrengimų tvirtinimo elementais
transportavimui bei turto išvežimu iš VĮ IAE teritorijos.
Su aukciono laimėtoju bus pasirašoma „Aukcione parduoto turto paruošimo išvežimui ir
perdavimo sutartis“.
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Prekių techninės charakteristikos, skelbime nurodytos, remiantis gamintojo pateiktais
duomenimis. Neatitikimo atveju aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių
pretenzijų nepriima.
Nepardavus turto arba neįvykus aukcionui, to paties neparduoto turto pardavimo
pakartotiniai aukcionai vyks VĮ IAE elektroninių aukcionų svetainėje https://auis.iae.lt:
•

2021-08-23 nuo 8.00 val. (apžiūros laikas 2021 m. rugpjūčio 17 – 20 darbo dienomis,

pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.);
•

2021-08-30 nuo 8.00 val. (apžiūros laikas 2021 m. rugpjūčio 24 – 27 darbo dienomis,

pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.);
•

2021-09-06 nuo 8.00 val. (apžiūros laikas 2021 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 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
2021-07-13
V.Z.,1,2021-07-13

Valerij Chmelevskij

