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UTENA 

 

 

 UAB „Utenos autobusų parkas“ įmonės kodas 283667080,  K. Donelaičio g. 30, Utena, 

viešojo aukciono būdu parduoda nenaudojamą turtą – metalo laužą (su išsivežimu).  

 

Vertybė Kiekis (t.) Pradinė pardavimo kaina be 

PVM už toną, Eur. 

Juodojo metalo laužas 7,8 195,00 

 

 Pastaba: tikslus metalo laužo kiekis bus nustatytas svėrimo aktu. 

 Parduodamo turto apžiūros vieta adresu: K. Donelaičio g. 30, Utena.  

 Apžiūros laikas nuo 2018 m. liepos 18 d. iki 2018 m. liepos 25 d. nuo 10 iki 11 val.  

 Kontaktinis asmuo: Vyr. mechanikas Rasius Vilūnas, mob. Tel. 8 610 60371,  

 el.paštas: rasiusv@utenosap.lt,  

 

 



 

Pasiūlymų dalyvauti viešame aukcione pateikimas ir jų registravimas:  

 

 Pageidaujantieji dalyvauti aukcione privalo užpildyti paraišką dalyvauti viešame aukcione 

(paraiškos forma priede Nr. 1) ir užsiregistruoti kaip aukciono dalyvis.  

 Aukciono dalyviai registruojami tik turintys taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimą bei registruoti GPAIS sistemoje nuo 2018 m. liepos  18 d. iki 2018 m. liepos 25 d. 15 val., 

užpildžius paraišką dalyvauti aukcione ir pateikus pasiūlymą užklijuotame voke (pasiūlymo forma 

priede Nr. 2).  

 Paraiška dalyvauti aukcione ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos bei pasiūlymas 

užklijuotame voke, turi būti pateikiami į UAB „Utenos autobusų parkas“, K. Donelaičio g. 30, 

Utenoje nuo 2018 m. liepos 18 d. iki 2018m. liepos 26 d. 09.00 val.  

 Sumokamas registracijos mokestis – 50 Eur, negrąžinamas. 

 Sumokamas nustatytas 185 Eur dalyvio aukcione mokestis  į a/s LT384010041700000261, 

AB LUMINOR banke.  

 Pastaba: aukciono dalyvio mokestis laimėtojui išskaičiuojamas iš galutinės sandorio sumos, 

o nelaimėjusiems dalyviams grąžinamas į paraiškoje nurodytą sąskaitą. 

  

Vokų su pasiūlymais atplėšimas, vertinimas:  

 

 Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2018 m. liepos 26 d. 10.00 val. UAB ,,Utenos autobusų 

parkas“ K. Donelaičio g. Utenoje, vyr. mechaniko kabinete, dalyvaujant aukciono komisijos 

nariams. 

 Pasiūlymų vertinimo kriterijus - didžiausia pasiūlyta kaina.  

 Jei tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli pirkėjai, laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai voką 

įregistravęs dalyvis.  

 Aukciono rezultatai įforminami protokolu. Apie aukciono rezultatus laimėtojams pranešama 

el. paštu ar kitais būdais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.  

 Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito mokestiniu pavedimu į a/s 

LT384010041700000261, AB LUMINOR banke, per 3 darbo dienas po sąskaitos išsiuntimo 

laimėtojui.  

 Pastaba: pirkėjas, prižiūrint UAB „Utenos autobusų parkas“ darbuotojui, savo jėgomis ir 

lėšomis turi išsivežti įsigytas prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo 

sutarties pasirašymo. Neišsivežus nupirkto metalo laužo per šį laikotarpį bus taikomi 0,2% 

delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojant nuo visos pirkimo-pardavimo sutartyje 



nurodytos objekto kainos. 

 Dėl viešojo aukciono papildomos informacijos kreiptis iki 2018 m. liepos 25 d. 16 val.  

 Kontaktinis asmuo: vyr. mechanikas Rasius Vilūnas, tel. 8 610 60371, el. paštas: 

rasiusv@utenosap.lt  

 

 Priedai:  

1. Paraiškos forma dalyvauti aukcione. 

2. Viešajame aukcione parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymo forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 priedas 

(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, 
__________________________________________ 

gyvenamoji vieta arba juridinio asmens 
__________________________________________ 

pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė) 
___________________________________________ 

(kontaktinis telefono numeris ir el. paštas) 
 

UAB „Utenos autobusų parkas“ 
Aukciono komisijai 

 
PARAIŠKA 

DALYVAUTI VIEŠAME AUKCIONE 
20____ m. ______________________ d. 

_____________________________________________________________________________ 
(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas  

____________________________________________________________________________ 
arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) 

(toliau vadinama — aukciono dalyvis), prašo jį įregistruoti _______________________________ 
(parduodamo turto duomenys) 

___________________________________________________________________________ 
kaip viešo aukciono, vyksiančio 20___ m. ________________________ d., dalyvį. 
Jeigu aš būsiu pripažintas aukciono laimėtoju, galutinai už įsigytą objektą atsiskaitysiu 
________________________________________________________________________________ 

(atsiskaitymo terminas ir būdas) 
Įmokėtą dalyvio registracijos mokestį aukciono nuostatuose numatytais atvejais prašau grąžinti į: 
________________________________________________________________________________ 

(banko įstaigos pavadinimas, kodas) 
 
Dalyvis aukciono komisijai pateikia: 

  
1. Laisvos formos prašymą dalyvauti aukcione (1 priedas). 

2. Užpildytą pasiūlymo formą (2 priedas). 

3. Įgaliojimas atstovauti įmonę. 

4. Juridinio asmens registravimo (identifikavimo) pažymėjimo ar kito dokumento, 

patvirtinančio jo įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka, kopiją. 

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regioninio aplinkos apsaugos departamento 

išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (supirkti skirtų realizuoti juodųjų 

metalų laužą ir atliekas), bei registracijos Atliekas tvarkančių įmonių registre (ATĮR), kad 

įmonė yra atitinkamų atliekų tvarkytojas (perdirbėjas), kopijas. 
  
 
 
Patvirtinu, jog esu susipažinęs su aukciono nuostatais ir su jais sutinku: 
Aukciono dalyvio ar jo įgaliotas asmuo: 
_______________________ _________________________ 
                        (parašas) (vardo raidė, pavardė) 
 
A.V. (tik juridiniams asmenims) 
 
 



2 priedas 

(potencialaus pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas, 
__________________________________________ 

gyvenamoji vieta arba juridinio asmens 
__________________________________________ 

pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė) 
UAB „Utenos autobusų parkas“ 

Aukciono komisijai 
 

VIEŠAJAME AUKCIONE PARDUODAMO NENAUDOJAMO TURTO - METALO 
LAUŽO PIRKIMO KAINOS PASIŪLYMAS 

 
20____ m. ______________________ d. 

_____________________________________________________________________________ 
(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas 

________________________________________________________________________________ 
arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) 

(toliau vadinama — aukciono dalyvis), už viešame aukcione vyksiančiame 20__ m. 
________________ d., parduodamą __________________________________________________ 

(parduodamo turto duomenys) 
___________________________________________________________________________ 
SIŪLAU, IR JEIGU BŪSIU PRIPAŽINTAS AUKCIONO LAIMĖTOJU, ĮSIPAREIGOJU 
SUMOKĖTI: 
_____________________________ Eur 
(suma skaičiais, cento tikslumu, Eurais) 
________________________________________________________________________________ 

(suma žodžiais cento tikslumu, Eurais) 
Aukciono dalyvio ar jo 
įgaliotas asmuo 
_______________________ _________________________ 
(parašas) (vardo raidė, pavardė) 
 
 
A.V. (tik juridiniams asmenims) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


