
 

 

         Alytaus profesinio rengimo centras skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti materialaus turto pardavimo  Eaukcioną. 

Eaukcionas vyks interneto svetainėje www.evarzytines.lt 2022 m. d.  

 

Eaukciono metu bus parduodama : 

 

Eil. 

Nr 
Turto pavadinimas 

Inventoriaus 

Nr. 

Pardavimo 

kaina EUR 
Turto buvimo vieta 

1 
Traktorius MTZ-80 (valst. Nr. T712T) 

 
150055 2000 Ateities g. 10, Simnas 

2 

Traktorius DZ-42G(buldozeris), Valst Nr. T 

753 V 

 

021003647U 2000 Ateities g. 10, Simnas 

3 

Traktorius MTZ-80  1988 M., Valst.Nr. 9860 

LE 

 

02100360U 2000 
Balbieriškio mst., Prienų 

r. 

4 Mazutas 46785 L 
21 

 
1404 Ateities g. 10, Simnas 

 

Aukciono dalyvių registracija vyks interneto svetainėje www.evarzytines.lt 2022 m. kovo        d. d.  d. 

Detalesnė informacija apie EAukciono dalyvių registracijos tvarką patalpinta internetinėje 

svetainėje www. aprc.lt 

Aukciono dalyvis privalo sumokėti garantinį įnašą 200 EUR į Alytaus profesinio rengimo centro 

banko sąskaitą Nr.  LT957300010085984384, esančią AB Swedbank 

Aukciono dalyviams nepripažintiems laimėtojais , dalyvio garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo 

dienas nuo elektroninio aukciono pabaigos.  

Už EAukcione įsigytą Turtą EAukciono laimėtojas atsiskaito sumokėdamas visą Turto kainą 

per 5 (penkias) darbo dienas nuo EAukciono pabaigos dienos. Atsiskaitoma pavedimu į EAukciono 

skelbime nurodytą Organizatoriaus banko sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant EAukciono 

numerį ir įsigyjamo Turto pavadinimą. EAukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip 

dalinė įmoka už įsigytą Turtą.  

 EAukciono laimėtojas, atlikęs mokėjimą, EAukciono skelbime nurodytu el. paštu Organizatoriui 

persiunčia mokėjimo pavedimo kopiją ir informaciją, ar bus reikalinga sąskaita faktūra. EAukciono 

laimėtojui atlikus mokėjimą už EAukcione įsigytą Turtą, tarp EAukciono laimėtojo ir 

Organizatoriaus pasirašomas EAukcione parduoto Turto perdavimo–priėmimo aktas. Pirkėjas 

atsiskaitęs už laimėtą turtą pasirašo turto perdavimo priėmimo akte. 

Jeigu EAukciono laimėtojas per  nustatytą  ir paskelbtą terminą nesumoka visos Turto 

kainos, laikoma, kad EAukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sandorį. Tokiu atveju Organizatorius 

negrąžina EAukciono laimėtojui jo sumokėto garantinio įnašo, įgyja teisę skelbti naują Aukcioną ir 

įgyvendinti visas EAukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 

straipsnio 2 dalyje. 

Laiku neatsiskaičiusiam už Eaukcione laimėtą turtą arba atsisakiusiam pirkti Eaukcione laimėtą turtą 

dalyviui garantinis įnašas negrąžinamas. 

http://www.evarzytines.lt/
http://www.evarzytines.lt/


 

 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu: Ateities g. 10, Simno mstl., Alytaus r.,  iš anksto susitarus dėl 

apžiūros su atsakingu asmeniu. Turto apžiūra bus vykdoma laikantis saugos reikalavimų dėl koronaviruso 

COVID-19. 

Atsakingas asmuo parduodamo turto apžiūrai padėjėja ūkio reikalams Jolanta Krilavičienė, tel. 8 679 09228 

ir  direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Bronius Petkus tel 8 687 20875. 

 


