
 

 

 

UŽDAROJI AKCINĖ „BUSTURAS“ 

 

SKELBIA VIEŠĄJĮ NETINKAMO NAUDOTI IR NEREIKALINGO MATERIALIOJO 

TURTO AUKCIONĄ PRIDEDAMAS 

SĄRAŠAS 

 

Eilės 

Nr. 

Turto pavadinimas Kiekis, 

Vnt. 

Pradinė 

pardavimo  

kaina Eur. be 

(PVM) 

1. Autobusas MAN EL 202; valst. Nr. AHR071; identifikavimo 

Nr. WMAA120052B012708; pagaminimo metai 1994. 

Garažinis Nr. 2524 

1 1200,00 

2. Autobusas VOLVO B10M; valst. Nr. FSM995; 

identifikavimo Nr. YV3B10M5500008951; pagaminimo 

metai 1984. Garažinis Nr. 1810 

1 1700,00 

3. Autobusas VOLVO B10M-55; valst. Nr. FST680; 

identifikavimo Nr. YV3B10M5500008684; pagaminimo 

metai 1984. Garažinis Nr. 1812 

1 1700,00 

4. Autobusas VOLVO B10M-55; valst. Nr. BZJ994; 

identifikavimo Nr. YV31M2B12NA029786; pagaminimo 

metai 1992. Garažinis Nr. 1906 

1 1700,00 

5. Autobusas VOLVO B10M-55; valst. Nr. FSK852; 

identifikavimo Nr. YV31MKF15JA017877; pagaminimo 

metai 1988. Garažinis Nr. 1914 

1 1700,00 

6. Autobusas MERCEDES BENZ O 303; valst. Nr. GSN753; 

identifikavimo Nr. WDB60048513060917; pagaminimo 

metai 1990. Garažinis Nr. 2108 

1 1800,00 

7. Autobusas VOLVO B10M-60; valst. Nr. FST552; 

identifikavimo Nr. YV31M2D10LA024497; pagaminimo 

metai 1990. Garažinis Nr. 22132 

1 1800,00 

8. Autobusas MERCEDES BENZ 1625; valst. Nr. HSC151; 

identifikavimo Nr. WDB35700511053572; pagaminimo 

metai 1991. Garažinis Nr. 2240 

1 1500,00 

9. Autobusas MERCEDES BENZ 1625; valst. Nr. HSC153; 

identifikavimo Nr. WDB39647816900480; pagaminimo 

metai 1991. Garažinis Nr. 2241 

1 1600,00 

10. Autobusas SCANIA N 113; valst. Nr. JLP262; 

identifikavimo Nr. YS4NC4X2B01814623; pagaminimo 

metai 1989. Garažinis Nr. 2242 

1 1700,00 

11. Autobusas MERCEDES BENZ 1625; valst. Nr. HSC152; 

identifikavimo Nr. WDB39647816900451; pagaminimo 

metai 1991. Garažinis Nr. 2503 

1 1600,00 

12. Autobusas VOLVO B10M-65; valst. Nr. FSC072; 

identifikavimo Nr. YV31MED14FA010169; pagaminimo 

metai 1985. Garažinis Nr. 2513 

1 1200,00 

13. Autobusas SCANIA CN 113; valst. Nr. HSG452; 

identifikavimo Nr. YS4NC4X2B01817120; pagaminimo 

metai 1990. Garažinis Nr. 2520 

1 1700,00 



14. Autobusas MAN EL 202; valst. Nr. AHR069; identifikavimo 

Nr. WMAA120053B012709; pagaminimo metai 1994. 

Garažinis Nr. 2523 

1 1200,00 

15. Krovininis automobilis ZIL MMZ 45021; valst. Nr. ZSJ586; 

identifikavimo Nr. BN; pagaminimo metai 1983. Garažinis 

Nr. 019 

1 1300,00 

16. Traktorius T-150K; valst. Nr. 79-39LC; gamyklinis Nr. 

115128; pagaminimo metai 1978. Garažinis Nr. 045 

1 3500,00 

17. Staklės revolverinės 1 Г340П 1 600,00 

18. Alkūninių velenų šlifavimo staklės   3A423 1 1400,00 

19. Pratekinimo staklės  278 1 800,00 

20. Horizontalios frezavimo staklės   6H82 1 800,00 

21. Atpjovimo staklės H-1 1 500,00 

          1. Aukciono dalyviai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys (ne jaunesni kaip 18 metų). Jie 

aukcione gali veikti savarankiškai arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitų asmenų. 

          2. Aukciono komisijai pateikiami dokumentai: 

2.1. Juridinis asmuo pateikia įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą, įgaliojimą (jei juridiniam asmeniui atstovauja įgaliotas asmuo), kuriame turi 

būti nurodyti: įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, įmonės buveinės adresas, banko rekvizitai, 

telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas; 

2.2.  Fizinis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

3. Viešas aukcionas vyks 2017 m. spalio 9 d. 14.00 val., adresu: Šarūno g. 2, Šiauliai, 205 kab. 

4. Parduodamo turto apžiūra vyks 2017 m. spalio 4-6 d. nuo 10.00 iki 16.00 val. adresu Šarūno 

g. 2, Šiauliai, informacija teikiama tel. 86 1480836, Vladas Skeiveris, techninės priežiūros ir kontrolės 

sk. vadovas. 

5. Dalyvių registracija nuo 2017-10-09 9.00 iki 2017-10-09 13.30 val. Šarūno g. 2, Šiauliai, 

206 kab. 

6. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) – 2017-10-16 14.00 val. Dalyvių registracija nuo 

2017-10-16 9.00  iki 2017-10-16 13.30 val. 

         7.  Trečiasis aukcionas (neįvykus antrajam) – 2017-10-23 14.00 val. Dalyvių registracija nuo 

2017-10-23 9.00  iki 2017-10-23 13.30 val. 

         8.  Aukcioną vykdo ir jo operacijas įformina aukciono vykdymo komisija. 

         9.  Aukcione gali dalyvauti 1 punkte nurodyti asmenys, pateikę visus 2 punkte reikalaujamus 

dokumentus.  

         10. Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 (du) aukciono dalyviai. 

         11. Prieš aukciono pradžią aukciono dalyvis, pateikęs aukciono vykdymo komisijai visus 

dokumentus, reikalaujamus 2 punkte, registruojamas aukciono dalyvių registre, jam įteikiama kortelė 

su registravimo numeriu. 

         12. Aukciono pradžioje aukciono vedėjas paskelbia bendrą informaciją apie aukcioną, 

apibūdina parduodamas materialines vertybes ir skelbia pradinę pardavimo kainą (Eur. be PVM). 

Praneša minimalų kainos didinimo intervalą –1% nuo pradinės pardavimo kainos. 

          13. Pirmoji aukciono dalyvių siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę pardavimo kainą . 

Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už prieš tai pasiūlytą kainą, 

padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti 

parduodamą turtą/turto objektą, siūlo kainą, atitinkančią  13 punkte nustatytus reikalavimus, ją garsiai 

paskelbdamas ir pakeldamas aukciono dalyvio numerį, nukreiptą į aukciono vedėjo pusę. Aukciono 

vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį. Jeigu nei vienas 

aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas tris kartus pakartoja paskutinę pasiūlytą 

kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, aukciono vedėjas 

plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis parduodamas turtas/turto objektas parduotas už 

paskutinę paskelbtą kainą. 

          14. Aukciono laimėtojas privalo parodyti aukciono vedėjui aukciono dalyvio numerį, Aukciono 

dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą iki pasibaigiant parduodamo turto/turto objekto aukcionui, 

pripažįstamas šios turto grupės aukciono laimėtoju, o paskutinė pasiūlyta kaina yra jo pardavimo 



kaina. Aukciono sekretorius įrašo viešo prekių aukciono vedėjo registre aukciono dalyvio laimėjusio 

aukcioną kortelės numerį ir pasiūlytą kainą. Aukciono laimėtojas pasirašo šiame registre. Pasibaigus 

vieno turto  vieneto  pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas. 

          15. Aukcione parduotai materialinei vertybei prie jo kainos priskaičiuojamas 21℅ PVM, 

įstatymo nustatyta tvarka. 

          16. Jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione parduotą turtą nedelsdamas, kasininkas 

išrašo jam laisvos formos pažymą, kurioje nurodomas pardavėjas, jo buveinės adresas, aukciono 

rengėjas, jo buveinės adresas, aukciono laikas ir vieta, parduoto turto pavadinimas, kiekis, aukciono 

laimėtojo pasiūlyta kaina, duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui suformuoti, taip pat iki kurios 

dienos (per 3 darbo dienas), kokiu adresu ir kam jis turi pateikti banko ar kitos kredito įstaigos (toliau 

vadinama – bankas) dokumentą, įrodantį, kad jis atliko mokėjimą. 

         17. Jeigu, praėjus nustatytam laikui, aukciono laimėtojas nepateikia aukciono rengėjui 16 

punkte nurodyto banko dokumento, turtas laikomas neparduotu aukcione, o aukciono vedėjas turi 

teisę įgyvendinti visas pardavėjo teises. Tokiu atveju aukciono vedėjas turi teisę šį turtą parduoti 

naujame aukcione, per dvi darbo dienas pranešęs apie tai aukciono laimėtojui. Nesąžiningas aukciono 

laimėtojas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione, be to, jis privalo atlyginti aukciono rengimo 

išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę 

negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas. 

        18. Jeigu aukciono laimėtojas atsiskaito už aukcione pirktą turtą iš karto ar per nurodytąjį laiką 

pateikia aukciono rengėjui 16 punkte nurodytą banko dokumentą, jam per 3 darbo dienas 

perduodamas jo nupirktas turtas, kita su turto naudojimu susijusi turima dokumentacija ir pateikiamas 

viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas. 

19. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu: 

19.1. neatvyksta nė vienas aukciono dalyvis, arba atvyksta tik vienas; 

19.2. nė vienas iš aukciono dalyvių nepasiūlo sumos, kuri būtų ne mažesnė už nustatytas 

pradines pardavimo kainas. 


