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Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pripažinto netinkamu naudoti
materialiojo turto pardavimo aukcione

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2013 m. balandžio 3 d. 9.00 val.
organizuoja turto aukcioną, kuris vyks adresu: J. Janonio g. 24, Klaipėda (4a pasitarimų salėje).
Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks 2013 m. balandžio 10 d. 9.00 val.
minėtose patalpose.
Įmonės atsiskaitomoji sąskaita LT51 7044 0600 0076 5577, AB SEB banko Klaipėdos
filialas, banko kodas 70440.
Aukciono vykdytojas – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Aukcione bus
parduodamos demontuotos naudotos geležinkelio kelio viršaus statinių medžiagos: naudotos
geležinkelio kelių viršaus statinio gardelės – apie 310 metrų kelio, kurių 1 m gardelės pradinė
kaina – 110, 00 Lt be PVM. Parduodamos tik visos geležinkelio kelio gardelės.
Eil.
Nr.

Medžiagų pavadinimas

Kiekis
(vnt.)

Ilgis (m)

Iš viso
(m)

Bėgių
tipas

Pabėgių
tipas

1.

Naudotos geležinkelio kelio
viršaus statinio gardelės R50

25

8,6–13,1

280,37

R-50

gelžbetoni
niai

2.

Naudotos geležinkelio kelio
viršaus statinio gardelės R65

4

5,5–9,73

30,05

R-65

gelžbetoni
niai

Pradinė pardavimo kaina litais
be PVM
30 840,7
3 305,5
Iš viso 34 146,2

Aukciono nugalėtojams nuosavybės teise atitenka geležinkelio kelio gardelės, kurias
reikės patiems pasikrauti ir savo transportu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo lėšų pervedimo
į aukciono vykdytojo sąskaitą dienos išsivežti iš sandėliavimo vietos UAB ,,Mabre LPC“
teritorijos, esančios adresu: Perkėlos g. 5, Klaipėdoje. Aukciono laimėtoju bus paskelbtas
dalyvis, pasiūlęs didžiausią geležinkelio kelio gardelių supirkimo kainą ir sutikęs įvykdyti
aukciono sąlygas.
Norinčius parduodamą turtą apžiūrėti ir (ar) registruotis aukciono dalyvius prašome
kreiptis į aukciono vedėją – Aptarnavimo skyriaus uosto geležinkelių vyresnįjį projektų vadovą
Praną Beniušį, tel. (8 46) 499 632 arba mob. 8 612 41 900.
Aukciono dalyvio bilietas 50 Lt. Atsiskaitymas už nupirktą aukcione turtą turi būti
atliekamas pavedimu į nurodytą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atsiskaitomąją
sąskaitą per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos.
Aukciono darbo grupė

