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PATVIRTINTA 

UAB „Birštono šiluma“  

direktoriaus 2023 m. kovo 8 d. 

įsakymu Nr. 6 

 

KILNOJAMOJO TURTO, TRANSPORTO PRIEMONIŲ CITROEN BERLINGO (VALSTYB. 

NR. BFR 326) IR OPEL ASTRA (VALSTYB. NR. OVN 923) PARDAVIMO TIESIOGINIO 

AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS 

 
   1. Aukciono organizatorius 

UAB ,,Birštono šiluma“ įmonės kodas 152840633, adresas B. Sruogos g. 23, Birštonas 

(toliau – Bendrovė) 

2. Aukciono vykdymo būdas 

Tiesioginis aukcionas 

3. Informacija apie parduodamą turtą  

Parduodamas turtas: 

Automobilis CITROEN BERLINGO, valstybinis Nr. BFR 326: 

Pagaminimo metai 2005 m. dyzelinas, 1868 cm3 variklio galia 51 kW., valstybinis                

Nr. BFR 326, identifikavimo Nr. VF7GJWJYB93286907, sėdimų vietų skaičius įskaitant 

vairuotojo vietą – 5, automobilio kėbulas, pakaba turi defektų, techninė apžiūra pasibaigusi, 

o civilinės atsakomybės draudimas galioja iki 2023-04-16.  

SDK – TAFHNCTT. 
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Automobilis OPEL ASTRA, valstybinis Nr. OVN 923: 

Pagaminimo metai 2002 m. dyzelinas, 1700 cm3 variklio galia 50 kW., valstybinis                

Nr. OVN 923, identifikavimo Nr. W0L0TGF48Y5221344, sėdimų vietų skaičius įskaitant 

vairuotojo vietą – 5, automobilio kėbulas, pakaba turi defektų, techninė apžiūra iki 2023-

04-04, civilinės atsakomybės draudimas iki 2023-04-16.  

SDK – KAEHAMRE. 

 

  

  
 

4.  Parduodamo turto apžiūros laikas ir sąlygos 

 Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Specialistė komercijai Julija Rukaitė (8 654) 17220, 

8 319 65801, julijar@birstonosiluma.lt. Turto apžiūra galima 2023 m. kovo 20-22 d., arba 

kitu laiku iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais. 

Turto vieta: B. Sruogos g. 23, Birštonas 
5. 

Pradinė bendra nekilnojamojo 

turto kaina 

CITROEN BERLINGO  

(Nr. BFR 326) 
420,00 Eur 

OPEL ASTRA (Nr. OVN 923) 450,00 Eur 
6. Kainos didinimo intervalas 10,00 Eur 
7. Aukciono dalyvio įmokos: 

7.1. Aukciono dalyvio registravimo 

mokestis  

10,00 Eur 

8. Banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokamos aukciono 7 punkte nurodytos įmokos bei 

atsiskaitoma už perkamą turtą, duomenys  

mailto:julijar@birstonosiluma.lt
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Gavėjas -                                 UAB ,,Birštono šiluma“ 

Banko sąskaitos numeris -      LT507181600020467857 

Bankas -                                  AB ,,Šiaulių bankas“  

Mokėjimo paskirtis -              Turto aukciono dalyvio įmoka 

9. Aukciono komisijos narys, atsakingas už informacijos teikimą  

Specialistė komercijai Julija Rukaitė (8 654) 17220, 8 319 65801, julijar@birstonosiluma.lt. 
11. Aukciono dalyvių registracija 

 Dalyvauti aukcione turi teisę tik su aukciono sąlygomis susipažinęs, aukciono dalyvio 

registravimo mokestį pavedimu sumokėjęs į šių sąlygų 8 punkte nurodytą  Bendrovės 

sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su 

įrašytu dalyvio numeriu dalyvis. Dalyvių registracija galima iki 2023 m. kovo 23 d. 9 val. 

Registracija dalyvauti aukcione vyksta telefonu 8 3 19 65801, el. paštu 

julijar@birstonosiluma.lt arba atvykus  adresus B. Sruogos 23, Birštonas Specialistės 

komercijai Julijos Rukaitės kabinetas. 
12. Aukciono data, vieta, laikas 

Tiesioginio aukciono: 

- pradžia: 2023 m. kovo 23 d. 11 val. 

- vieta: B. Sruogos g. 23, Birštonas L-59209 
13. Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas 

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys iki 11 punkte nurodyto laiko registruodamiesi 

aukciono dalyviais pateikia 14 punkte nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas el. paštu 

julijar@birstonosiluma.lt arba asmeniškai B. Sruogos g. 23, Birštonas Specialistės 

komercijai Julijos Rukaitės kabinetas.  

Užsienio subjektai, prieš registruodamiesi aukciono dalyviais, turi susisiekti su aukciono 

komisija ir gauti papildomą informaciją apie teisės aktuose nustatytus reikalavimus užsienio 

subjektų, atitinkančių aukciono dalyvių apibrėžimą, teikiamiems dokumentams.   
14.  Pateikiami dokumentai  

 Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar 

atstovybės registruodamiesi pateikia 14.1 – 14.2 punktuose nurodytų dokumentų 

skaitmenines kopijas.  

Fiziniai asmenys registruodamiesi pateikia 14.4 punkte nurodytų dokumentų skaitmenines 

kopijas. 
14.1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal 

asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopija, patvirtinta 

teisės aktų nustatyta tvarka. 
14.2. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 
14.4. Sandorio dėl ketinimo įsigyti turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos 

sutarties kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti 

keli asmenys (asmenų grupė). 
14.4. Aukciono sąlygų 7 punkte nurodytų įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos, 

patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. 
15. Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų 

užtikrinimo priemonės 

mailto:julijar@birstonosiluma.lt
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15.1. Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 3 k. d. po 

pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Aukciono laimėtojo dalyvio mokestis 

nebus įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą. Už parduotą turtą atsiskaitoma į UAB 

,,Birštono šiluma“ sąskaitą Nr. LT507181600020467857. 
15.2. Turto valdytojas, gavęs banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo 

kaina, surašo 2 egzemplioriais Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo 

aktą. Jį pasirašo turto valdytojas ir aukciono laimėtojas. 
15.3. Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas turto objektas, Viešame prekių aukcione parduoto 

turto objekto perdavimo aktas ir su šio turto objekto naudojimu susijusi dokumentacija 

perduodama per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos. 
15.4. Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį 

patvirtinantis dokumentas. 
16. Kitos aukciono sąlygos 

16.1. Asmenims, kurių neatitikimas aukciono sąlygoms paaiškėja po jų įregistravimo aukciono 

dalyviais arba jau įvykus aukcionui, bet dar nepasirašius Sutarties, neleidžiama dalyvauti 

aukcione arba su jais nepasirašomas Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto 

perdavimo aktas. 
16.2. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems 

asmenims dalyvio mokestis nėra grąžinamas. Dalyvio mokestis taip pat nėra grąžinamas ir 

tuomet kai gautas po dalyvių registracijos termino pabaigos. 

 
 ________________ 


