VIEŠO AUKCIONO SKELBIMAS
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (toliau – muziejus) 2021 m. balandžio 21 dieną
skelbia nereikalingo ir nenaudojamo turto pardavimą viešame aukcione. Parduodamas turtas:
automobilis FORD Transit, 2005 m. gamybos, variklis: dyzelis, galia 92 kW, 2402 cm³, bendra masė
2455 kg, rida 426636 km. Techniškai tvarkingas, galiojanti techninė apžiūra. Pradinė pardavimo
kaina 1000 Eur. Parduodamą turtą, užsiregistravus iš anksto, galima apžiūrėti 2021 m. balandžio 1620 d. nuo 9:00 val. iki 12:00 val. adresu Liejyklos g. 2, Vilnius. Kontaktinis asmuo Vasilij Fiodorov,
tel. Nr.: 8 659 06705, el. paštas: vasilij.fiodorov@lndm.lt.
Aukcionas vyks 2021 m. balandžio 21 dieną, pradžia – 10:00 val., adresu: Didžioji g. 4,
Vilnius. Neįvykus aukcionui, pakartotinas vyks 2021 m. balandžio 28 dieną 10:00 val.
Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, pateikia tapatybę patvirtinantį dokumentą
nurodo adresą, elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas
aukciono laimėtoju, o atstovaujant kitą fizinį asmenį ar veikiant juridinio asmens, kitos organizacijos,
taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ir atstovybių vardu ir juridinio asmens
pavadinimą, įmonės kodą, įgaliojimą. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Dalyviai registruojami
aukciono dieną nuo 9:00 iki 9:50 val. adresu: Didžioji g. 4, III a. salė, Vilnius.
Aukciono dalyvis perveda 5 % pradinės prekės pardavimo kainos užstatą į muziejaus
atsiskaitomąją sąskaitą LT 75 7044 0600 0110 2511 (AB SEB bankas) ne vėliau kaip 12 val. prieš
aukcioną. Užstatas grynais pinigais nepriimamas. Nesumokėjus užstatą dalyvauti aukcione
draudžiama. Registruojantis aukcionui reikia pateikti banko dokumentą, įrodantį, kad mokėjimas
atliktas. Aukcioną laimėjusiam dalyviui užstatas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą prekę, o
atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę užstatas negražinamas. Aukcione nelaimėjusiam
dalyviui pradinis įnašas gražinamas į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per penkias darbo dienas po
aukciono.
Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame įsiregistravo ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 2 % dydžio nuo pradinės turto pardavimo
kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau, kaip per penkias darbo dienas
pavedimu į muziejaus banko sąskaitą LT 75 7044 0600 0110 2511 (AB SEB bankas). Mokėjimo
paskirtyje būtina nurodyti tikslų įsigyto turto pavadinimą. Nupirktą turtą laimėtojas išsiveža savo
lėšomis, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po apmokėjimo už nupirktą prekę. Perdavus prekę
aukciono laimėtojui, muziejus už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.
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