PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
Viešoji įstaiga, J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys, tel. (8 45) 439 475, el. p. paneveziodrmc@paneveziodrmc.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147178142, PVM mokėtojo kodas LT471781411, www.paneveziodrmc.lt

PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRO SKELBIMAS
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras skelbia turto pardavimą viešame aukcione.
Aukcionas vyks 2020 m. spalio 20 d. 10.00 val. J. Basanavičiaus 23A, Panevėžys.
PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Turto
pavadinimas

Krovininis automobilis MAN 19.364, valst. Nr.
AGT704
Priekaba SAM, valst. Nr. EF282
Lova su patalynės dėže (MDP, 90x200 cm, čiužinys
spyruoklinis)

Kiekis
vnt.

Pirmosios
registracijos
data

Pradinė
aukciono
kaina, €/vnt.

1

1999 m.

1330,00

Minimalus
kainos
didinimo
intervalas, €
15,00

1
1

2007-03-22

1100,00
15,00

12,00
1,00

Atsakingas asmuo už parduodamas transporto priemones – Kęstutis Pukas, tel. 8 620
12010, el. p.: kestutis.pukas@paneveziodrmc.lt. Jų apžiūra – 2020 m. spalio 16, 19 dienomis,
adresu Stetiškių g. 1P, Panevėžys, nuo 8.00 iki 15.00 val., kreiptis į atsakingą asmenį.
Atsakingas asmuo už parduodamą lovą su patalynės dėže – Virginija Brazdžiūnienė, tel. 8
656 58439, el. p.: virginija.brazdziuniene@paneveziodrmc.lt. Jų apžiūra – 2020 m. spalio 16, 19
dienomis, adresu J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys, nuo 8.00 iki 15.00 val., kreiptis į atsakingą
asmenį.
Asmenys pageidaujantys įsigyti turtą privalo sumokėti 10 proc. jo pradinės vertės avansą
grynaisiais arba į banko sąskaitą už kiekvieną perkamo turto vienetą ir registruojantis pateikti banko
patvirtintą pavedimo išrašą.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 10,00 €;
Aukciono žiūrovo bilieto kaina – 5,00 €.
Aukciono dalyviui / žiūrovui pinigai už bilietą negrąžinami.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma iš karto po aukciono pabaigos, sumokant
grynaisiais arba per 3 (tris) darbo dienas pavedimu į sąskaitą Nr. LT51 7300 0100 7164 8964,
„Swedbank“ AB.
Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis. Aukciono rengėjas už įgyto turto
kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

