
VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 

S K E L B I M A S 

 

2022 m. spalio 3 d. d. Nr. Sr-3951(13.77E) 

Visaginas 

 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) aukcionuose negali dalyvauti 

asmenys, jeigu jiems ar su jais susijusiems asmenims taikomos Tarptautinės sankcijos.  

 

VĮ IAE skelbia elektroninį realaus laiko aukcioną (toliau – aukcionas) nereikalingam 

turtui – transformatoriams (toliau – Transformatoriai, įranga, turtas) parduoti. Parduodama: 

Eil. 

Nr. 
Prekės kodas Prekės pavadinimas Mato 

vnt. 
Kiekis 

Pradinė 

pardavimo 

kaina* (be 

PVM), €/vnt. 

1.  4002003301 
1TR transformatorius, 

TRDNS-63000/35, užpildytas alyva 
vnt. 1 73602,17 

2.  4002003302 
2TR transformatorius, 

TRDNS-63000/35, užpildytas alyva 
vnt. 1 73602,17 

3.  4002003271 

PALEIDŽIAMASIS-ATSARGINIS 

TRANSFORMATORIUS ELEKTRINĖS NR.4,  

TRDN-63000/110, užpildytas alyva 

vnt. 1 73602,17 

4.  4002003282 

UŽPILDYTAS ALYVA 3PRT 

TRANSFORMATORIUS SU AUŠINIMO 

SISTEMA,  

TRDCN-63000/110U1, užpildytas alyva 

vnt. 1 73602,17 

* 
Minimalus pradinės pardavimo kainos didinimo intervalas 1 %. 

Aukcionas vyks 2022 m. lapkričio 14 d. nuo 800 val. VĮ IAE elektroninių aukcionų 

svetainėje: https://auis.iae.lt. Aukcionas bus vykdomas į jį užsiregistravus ne mažiau kaip 2 

(dviem) aukciono dalyviams. Jei į aukcioną iki nurodytos registracijos termino pabaigos 

užsiregistruos tik vienas dalyvis, jo registracija bus atmesta ir aukcionas bus laikomas neįvykusiu. 

Asmuo, pageidaujantis 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.  

Sistemos naudotojas, prieš atlikdamas registravimosi aukcione veiksmus, į aukciono 

organizatoriaus VĮ IAE banko sąskaitą (AB Swedbank, a. s. LT24 7300 0101 0231 7164, SWIFT 

kodas HABALT 22) privalo sumokėti 10 000,00 EUR dydžio dalyvio garantinį įnašą bei atsiųsti 

VĮ IAE elektroniniu paštu komercija@iae.lt dokumento, patvirtinančio mokėjimo faktą, kopiją. 

Neįvykus aukcionui, atšaukus aukcioną arba nelaimėjusiems dalyviams garantinis įnašas 

grąžinamas į aukciono dalyvių nurodytas banko sąskaitas per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
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aukciono vykdymo datos, o Laimėtojo pervestas garantinis įnašas įskaitomas į mokėtiną turto 

kainą. 

Aukciono dalyvių registracija specialiojoje interneto svetainėje https://auis.iae.lt vyks 

nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2022 m. lapkričio 9 d. (imtinai). 

Parduodamo turto apžiūra organizuojama 2022 m. spalio 17 – lapkričio 11 d. laikotarpiu, 

darbo dienomis nuo 800 val. iki 1500 val. (pietų pertrauka nuo 1215 val. iki 1245 val.). Apžiūros laiką 

būtina suderinti iš anksto su VĮ IAE darbuotoja Violeta Zaikina tel. +370 386 24208, mob. tel. 

+370 667 37636 arba el. paštu komercija@iae.lt. 

Laimėtojas pareiškia, kad prieš aukcioną:  

a) turėjo teisę apžiūrėti parduotą turtą bei tinkamai įsivertinti jo faktinę būklę;  

b) nusimatė priemones, kurios būtinos užtikrinti sklandų bei savalaikį turtinių 

objektų (įvairių gabaritų ir formų daiktų) išvežimo procesą.  

Laimėtojas patvirtina, kad dėl nupirkto turto pobūdžio, sudėties, faktinės būklės ir kitų 

ypatybių pretenzijų pardavėjui neturi, ateityje neturės bei nereikš.  

Laimėtojas neprieštarauja, kad po aukciono bus tikrinamas dėl Tarptautinių sankcijų jam 

ar su juo susijusiam asmeniui taikymo. Įvykdžius aukciono procedūrą, VĮ IAE inicijuos aukciono 

laimėtojo patikrą ir priims sprendimą dėl aukciono būdu parduoto turto perdavimo. 

Per 3 (tris) darbo dienas, pradedant skaičiuoti aukciono vykdymo pabaigos dieną, 

privaloma atsiskaityti už aukcione įsigytą turtą (mokėjimo pavedimu).  

Atlikęs mokėjimą, Laimėtojas tą pačią dieną el. paštu komercija@iae.lt išsiunčia VĮ IAE 

mokėjimo pavedimo kopiją.  

Tuo atveju, jeigu Laimėtojas nustatytu 3 (trijų) darbo dienų terminu neįvykdo prievolės 

atsiskaityti už nupirktą turtą, VĮ IAE įgyja teisę negrąžinti dalyvio garantinio įnašo bei pripažinti 

turtą neparduotu aukcione. 

Juridiniam asmeniui, registruotam ne Europos Sąjungos teritorijoje bus išrašyta sąskaita 

išankstiniam apmokėjimui su 21% pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), kuris bus grąžintas pateikus 

muitinės dokumentą, patvirtinantį prekių įvežimą į ne Europos Sąjungos teritoriją arba prekių 

gabenimo dokumentus (tinkamai įformintą CMR). 

Juridinis asmuo, registruotas Europos Sąjungos teritorijoje, siekiant pagrįsti nulinio 

PVM tarifo taikymą, turi pateikti VĮ IAE dokumentus (tinkamai įformintą CMR), patvirtinančius 

prekių pristatymą į Europos Sąjungai priklausančiai valstybę. 

Turto išmontavimo iki jo transportavimui tinkamų gabaritų darbai tenka aukciono 

Laimėtojui. 

Visos turto išgabenimo išlaidos tenka Laimėtojui, t. y. nupirktą turtą Laimėtojas per 

protingą terminą, kuris dėl išmontavimo darbų trukmės bei įrangos didelių gabaritų bus 
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derinamas individualiai, pakrauna ir išveža iš VĮ IAE teritorijos savo jėgomis, įranga ir 

transportu (automobilių keliais). Įrangos tvirtinimo elementais transportavimui turi pasirūpinti 

pats aukciono Laimėtojas. 

Su aukciono Laimėtoju bus pasirašoma „Aukcione parduoto turto paruošimo išvežimui ir 

perdavimo sutartis”. Visi suderinti terminai, tolimesni veiksmai ir kitos sąlygos bus išdėstyti šioje 

sutartyje.  

Turto techninės charakteristikos, skelbime nurodytos, remiantis gamintojo pateiktais 

duomenimis. 

TRANSFORMATORIŲ KOMPLEKTUOJANČIŲ DALIŲ SĄRAŠAS 

 

1. Transformatoriaus 1TR (inventorinis Nr. 4002003301, tipas TRDNS-63000/35, užpildytas 

alyva) komplektacija: 

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

1. Porcelianinis aukštos įtampos įvadas (24 kV)  3 vnt 

2. Porcelianinis žemosios įtampos įvadas (6 kV) 6 vnt 

3. Automatinis atšakų perjungiklis 24  kV pusėje su pavara 1 kompl. 

4. Išsiplėtimo bakas su alyvos lygio matuokliais  1 vnt 

5. Aušinimo sistema su automatinio valdymo įtaisais  1 kompl. 

5.1. Alyvos aušintuvas 7 vnt 

5.2. Aušinimo sistemos variklis su ventiliatoriumi 3 vnt 

5.3. Aušinimo valdymo spinta 1 vnt 

5.4. Manometriniai termometrai 1 vnt 

6. Transformatoriaus dujinė relė BF-80/Q 1 vnt 

7. Automatinio įtampos reguliatoriaus dujinė relė 1 vnt 

8. Termosifoninis filtras   2 vnt 

9. Kopėčios   1 vnt 

 

2. Transformatoriaus 2TR (inventorinis Nr. 4002003302, tipas TRDNS-63000/35, užpildytas 

alyva) komplektacija: 

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

1. Porcelianinis aukštos įtampos įvadas (24 kV)  3 vnt 

2. Porcelianinis žemosios įtampos įvadas (6 kV) 6 vnt 

3. Automatinis atšakų perjungiklis 24  kV pusėje su pavara 1 kompl. 

4. Išsiplėtimo bakas su alyvos lygio matuokliais 1 vnt 

5. Aušinimo sistema su automatinio valdymo įtaisais  1 kompl. 

5.1. Alyvos aušintuvas 7 vnt 

5.2. Aušinimo sistemos variklis su ventiliatoriumi 3 vnt 

5.3. Aušinimo valdymo spinta 1 vnt 

5.4. Manometriniai termometrai 1 vnt 

6. Transformatoriaus dujinė relė BF-80/Q 1 vnt 

7. Automatinio įtampos reguliatoriaus dujinė relė 1 vnt 

8. Termosifoninis filtras     2 vnt 

9. Kopėčios   1 vnt 

 

3. Transformatoriaus 3PRT (inventorinis Nr. 4002003282, tipas TRDCN-63000/110, 

užpildytas alyva) komplektacija: 
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Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

1. Porcelianinis aukštos įtampos įvadas (110 kV)  3 vnt 

2. Porcelianinis žemosios įtampos įvadas (6 kV) 6 vnt 

3. Automatinis atšakų perjungiklis 110  kV pusėje su pavara 1 kompl.* 

4. Išsiplėtimo bakas su alyvos lygio matuokliais  1 vnt 

5. Alyvos aušintuvas su siurbliu ir dviems ventiliatoriais 4 vnt** 

6. Transformatoriaus dujinė relė BF-80/Q 1 vnt *** 

7. Automatinio įtampos reguliatoriaus dujinė relė   1 vnt 

8. Kopėčios   1 vnt 

Saugomi nuimti nuo transformatoriaus: 

*     - Atšakų perjungiklio 110  kV  kontaktorius; 

**   - Aušinimo sistemos vienas alyvos aušintuvas su siurbliu ir dviems ventiliatoriais; 

*** - Transformatoriaus dujinė relė BF-80/Q. 

Nupilta transformatorinė alyva saugoma TPS tepalų saugykloje 110 statinyje. 

 

4. Paleidžiamasis - atsarginis transformatoriaus 4PRT (inventorinis Nr. 4002003271, tipas 

TRDN-63000/110, užpildytas alyva) komplektacija: 

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

1. Porcelianinis aukštos įtampos įvadas (110 kV)  3 vnt* 

2. Porcelianinis žemosios įtampos įvadas (6 kV) 12 vnt 

3. Automatinis atšakų perjungiklis 110  kV pusėje su pavara 1 kompl. ** 

4. Išsiplėtimo bakas su alyvos lygio matuokliais  1 vnt 

5. Aušinimo sistema su automatinio valdymo įtaisais  1 kompl.  

5.1. Alyvos aušintuvas  8 vnt 

5.1. Aušintuvo variklis su ventiliatoriumi 16 vnt 

5.3. Aušinimo valdymo spinta 1 vnt 

6. Transformatoriaus dujinė relė BF-80/Q 1 vnt ***  

7. Automatinio įtampos reguliatoriaus dujinė relė   1 vnt 

8. Termosifoninis filtras     1 vnt 

9. Kopėčios   1 vnt 

Saugomi nuimti nuo transformatoriaus: 

*     - Porcelianinis aukštos įtampos įvadas (110 kV) – 3 vnt; 

*     - Atšakų perjungiklio 110  kV  kontaktorius ir pavaros spinta; 

*** - Transformatoriaus dujinė relė BF-80/Q. 

        Nupilta transformatorinė alyva saugoma TPS tepalų saugykloje 110 statinyje 

 

Aukciono administratorius – VĮ IAE Materialinių išteklių valdymo skyriaus pardavimų 

specialistė Violeta Zaikina, tel. +370 386 24208, mob. tel. +370 667 37636, el. paštas 

komercija@iae.lt. 

 

Materialinių išteklių valdymo skyriaus 

vadovas                                                                                                             Valerij Chmelevskij 

 
 

 

 
Violeta Zaikina,  
V. Z., 1, 2022-10-03 
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