
 

A U K C I O N O    S K E L B I M A S 

 

 

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklių 

priedas 

VEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS VIEŠO TIESIOGINIO AUKCIONO DALYVIO 

REGISTRACIJOS TVARKOS APRAŠAS  

 

 

I. SKYRIUS 

REGISTRACIJOS Į PAKARTONINĄ AUKCIONĄ TVARKA 

 

1. Viešas tiesioginis aukcionas (toliau - Aukcionas) vyks 2020 m. rugsėjo 15 d. 10.00 val. Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės 

poliklinikos (toliau – VšĮ VRCP) patalpose: 305 salėje, adresu Laisvės pr. 79, Vilnius.  

2. Pirmame pakartotiname aukcione neparduotas turtas bus parduodamas antrame pakartotiname aukcione, kuri įvyks 2020 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

10 val Aprašo 1 punkte nurodytu adresu. 

3. Aukciono dalyviai registruojami ( 2020 m. rugsėjo 11-14 d. nuo 8 val. iki 15 val., 309 kab.) arba elektroniniu paštu (iki 2020-09-14 d. 15 

val., užpildant aukciono dalyvio duomenis (1 priedas), neringa.budriene@vrcp.lt). Registruojantis elektroniniu paštu aukciono dalyviui 

išsiunčiamas registracijos patvirtinimas.  

4.  Įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su aukciono dalyviais - Ina Bunienė , tel. (85) 247 67 38, mob. 868260093, ina.buniene@vrcp.lt. 

5.  Parduodamą turtą galima apžiūrėti (2020-09 mėn. 10-11d. ar 14 d. nuo 9 iki 14 val. adresu Laisvės pr. 79, Vilnius. Savo atvykimo laiką 

būtina suderinti telefonu su Aprašo 4 punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. 

6.  Aukcione gali dalyvauti toks aukciono dalyvis, kuris: 

6.1. yra susipažinęs su VšĮ VRCP viešo aukciono dalyvio registracijos tvarkos aprašu; 

6.2. sumokėjęs aukciono dalyvio mokestį pavedimu į Aprašo priede nurodytą VšĮ VRCP atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT38 4010 0424 0009 3881 

arba grynais į VšĮ VRCP kasą 310 kab.; 

6.3. Aprašo priede nurodytus duomenis yra pateikęs asmeniškai arba Aprašo 3 punkte nurodytu elektroniniu paštu. 

7.  Aukciono dalyvio mokestis – 10 Eur, žiūrovo-5 Eur. 



8.  Aprašo priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys, aukciono dalyvio ar žiūrovo mokestis sumokėtas ne vėliau kaip iki 2020-09-14 15 val., 

antrajame pakartotiname aukcione ne vėliau kaip 2020-09-21 15 val. įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono 

dalyvio sumokėtas mokestis neužskaitomas ir negrąžinamas. Pavėluotai sumokėtas aukciono dalyvio mokestis grąžinamas į šio aukciono 

dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono dienos. 

9.  Asmuo, pageidaujantis atstovauti juridiniam asmeniui, kartu su Aprašo priede nurodytais aukciono dalyvio duomenimis privalo pateikti 

juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą. Jeigu aukcione dalyvauja juridinio asmens vadovas, kartu su Aprašo priede nurodytais 

aukciono dalyvio duomenimis pateikiama Juridinių asmenų registro pažyma.  

10.  Asmuo, pageidaujantis atstovauti fiziniam asmeniui, kartu su Aprašo priede nurodytais aukciono dalyvio duomenimis privalo pateikti notaro 

patvirtintą įgaliojimą.  

11.  Aukciono dalyvis aukciono dieną privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir aukciono 

dalyvio mokesčio pavedimą patvirtinantį dokumentą.  

12.  Aukciono dieną patalpose adresu: Laisvės pr. 79, Vilnius, 309 kab. aukciono dalyviui (nuo 8 val. iki 9 val.30 min.) išduodamas aukciono 

dalyvio bilietas, kuriame įrašytas aukciono dalyvio numeris. Registruojami tik tie aukciono dalyviai, kurie per Apraše nurodytą terminą 

pateikė aukciono dalyvio duomenis ir sumokėjo aukciono dalyvio mokestį. 

  

II. SKYRIUS 

AUKCIONO VYKDYMO TVARKA 

 

13. Aukcionas vykdomas vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose 

prekių aukcionuose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 „Dėl Nereikalingo 

arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ ir Viešosios 

įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose 

tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis VšĮ VRCP vyriausiojo gydytojo 2018 m. spalio mėn. 9 d. Nr.V-241. 

14. Aukciono dalyviai įsipareigoja netriukšmauti, netrukdyti vykdyti aukcioną. Asmenys, trukdantys vykdyti aukcioną, aukciono vedėjo 

sprendimu gali būti pašalinti iš aukciono ir turi nedelsdami palikti aukciono patalpas. Pašalintiems iš aukciono asmenims palikus patalpas, 

aukcionas tęsiamas toliau.  

 



III. SKYRIUS 

ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE NUPIRKTĄ TURTĄ IR PARDUOTO TURTO PERDAVIMAS 

 

15. Aukciono laimėtojas privalo ne vėliau kaip iki (2020-09-18), antrajame pakartotiname aukcione ne vėliau kaip (2020-09-25) įskaitytinai, 

pavedimu sumokėti aukcione įsigyto turto kainą ir pateikti pavedimo kopiją elektroniniu paštu neringa.budriene@vrcp.lt arba sumokėti 

grynais VšĮ VRCP kasoje 310 kab.  

16. Jeigu per Aprašo 15 punkte nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione nupirktą turtą, turto valdytojas turi teisę 

įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.  

17. Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas turtas, parduoto turto perdavimo aktas ir su šio turto naudojimu susiję dokumentai perduodami per 3 

darbo dienas nuo aukciono laimėtojo atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą patvirtinimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2020-09-23, 

antrajame pakartotiname aukcione ne vėliau kaip 2020-09-30.  

18. Nupirktą turtą aukciono laimėtojas išsimontuoja ir išsiveža per 7 d., kai pasirašomas turto perdavimo aktas.  

19. Aukciono laimėtojui atsisakius įvykdyti nupirkto turto atsiėmimo sąlygas, turto valdytojas turi teisę parduoti turtą pakartotiniame aukcione. 

Šiuo atveju aukciono laimėtojui grąžinami sumokėti pinigai atėmus baudą lygią dvigubam aukciono dalyvio mokesčiui. 

__________________ 

 



Informacija apie parduodamą tomografą kompiuterinį 

Eil. 

Nr. Turto pavadinimas 

Kiekis, 

vnt. 

Pakartotiname 

aukcione 

nustatyta 

pradinė 

pardavimo 

kaina, Eur 

Minimalus 

kainos 

didinimo 

intervalas, 

Eur Turto aprašymas (savybės ar pastebėti trūkumai) 

1 Tomografas 

kompiuterinis Toshiba 

Aquilion RXL 

1 12250,00 50,00 Tomografas kompiuterinis Toshiba Aquilion RXL, serijinis Nr.UCB1362092, 

gamybos metai 2013, įsigijimo data 2013.08.03. Tomografas kompiuterinis 

komplektuojamas kartu su rentgeno vamzdžiu CXB-750, serijinis Nr.71289, 

gamybos metai 2016. Tomografas kompiuterinis Išorinių defektų neturi, vidiniai 

defektai nustatyti remiantis defektiniu aktu, reikalingas Toshiba RXL rentgeno 

vamzdžio aušintuvo pakeitimas. Vidutiniškai per metus buvo atliekama 2500 

kompiuterinių tomografijos tyrimų.  

 Pradinė pardavimo kaina nustatyta remiantis UAB ,,Makleksa“ kilnojamojo 

turto vertinimo ataskaita Nr.20-203-13.  

 


