
   

   

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“ 

 VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMO NENAUDOJAMO TURTO - ĮRANKIŲ 

PARDAVIMO SĄLYGOS 

2021-04-20 Nr. 70-4-2021/2 

Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ įmonės kodas 132751369, Aukštaičių g. 43, 

Kaunas, viešo aukciono būdu parduoda Bendrovei nuosavybės teise priklausantį ir nenaudojamą turtą 

– įrenginius ir įrankius: 

Eil. 

Nr. Pavadinimas 

Kiekis, 

vnt 

Kaina, 

EUR be 

PVM 

1. Vamzdžiapjovė RAS P 108-3 15 1 300 

2. Įrenginys metalo pjovimo AS 1 118 

3. Kompresorius Kaeser M380199440 0420 1 4480 

4. Kompresorius IRMAIR 4 OE PKW su sankaba 1 4485 

5. Aparatas sandūrinis suvirinimo 56250 MTT 1 240 

6. Pjoviklis asfalto betono FS400C 1 724 

7. Staklės gręžimo B-1316B/400 1 105 

8. Sistema oro padavimo „Jupiter“ 2 300 

9. Fontanas plaukiojantis  1 3090 

10. Mašina pjovimo asfalto-betono FS400LV 1 945 

11. Trikojis aliuminis D-500-6 su guminiais padukais 1 834 

12. Telefonas bevielis Panasonic KX-TCD 440FXT 1 54 

13. Siurblys vandens WB30XT 2 260 

14. Registratorius akustinis Permalong Plus 15 219 

15. Staklės gręžimo 1 68 

16. Gręžtuvas GSB22-2RE*SSBF smūginis 1 73 

17. Mašina kampinė šlifavimo Makita 9049 SF 1 77 

18. Nivelyras optinis komplektas. Su stovu ir liniuote 1 146 

19. Vibroplūktuvas SRV620 1 909 

20.  Replės CA6412 matavimo įžeminimo varžos 1 335 

21. Cilindras stūmimo 10t 135mm 1 105 

22. Gręžtuvas su kalimu 1 85 

23. Šlifuoklis kampinis GWS 15-125 1 92 

24. Mašina šlifavimo CREUSEN DS 4150T 230V 1 40 

25. Rinkinys įrankių „BOSH GSR 14,4-Li-GDR 14,4-Li“ akumuliatorinis 1 119 

26. Mašina kampinė šlifavimo „Makita“ 1 90 

27. Įranga miltelinio aplydymo vežimėliu 1 5365 

28. Pjūklas „Makita“ UC3010A 1 65 
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Parduodamo turto apžiūros data nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki gegužės 6 d. nuo 10 iki 11 val. 

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto priežiūros grupės darbų vadovas Gediminas Jonas 

Lašas, tel. +37068647203, el. paštas: Gediminas-Jonas.Lasas@kaunovandenys.lt 

Pageidaujantieji dalyvauti aukcione privalo užsiregistruoti kaip aukciono dalyvis. 

Registracijai turi būti pateikiama: 

1. užpildyta paraiška dalyvauti aukcione (priedas Nr. 1); 

2. kainos pasiūlymas (priedas Nr. 2).  

Paraiška dalyvauti aukcione ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos bei pasiūlymas 

užklijuotame voke turi būti paliekami pašto dėžutėje, esančioje prie uždarosios akcinės 

bendrovės „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyriaus (korpusas Nr. 2) įėjimo, Aukštaičių g. 

43, Kaune, nuo 2021 m. balandžio 21 iki gegužės 19 d. 14.00 val. Ant pasiūlymo voko užrašyti: 

„Viešam 2021-05-20 įrenginių ir įrankių aukcionui“ arba kvalifikuotu el.parašu pasirašytus 

dokumentus siųsti el.paštu ilona.staneviciute@kaunovandenys.lt, Viešam 2021-05-20 įrenginių 

ir įrankių aukcionui.  

Pastaba: pirkėjas, prižiūrint uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojui, savo 

lėšomis turi išsivežti įsigytas prekes per 14 darbo dienų nuo gautos pirkimo sąskaitos. Jei pirkėjas 

neišsiveža įsigytos prekės per nustatytą terminą, taikomas papildomas 10 eurų/mėn. mokestis. Po 

aukciono dėl įsigyto turto kokybės, išvaizdos, veikimo ar būklės pretenzijos nepriimamos. 

Vokų su pasiūlymais atplėšimas, vertinimas: 

 Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. gegužės 20 d. 9.00 val. 

 Pasiūlymų vertinimo kriterijus - didžiausia pasiūlyta kaina. 

 Jei tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli pirkėjai, laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai voką 

įregistravęs dalyvis. 

 Pasiūlymas gali būti nevertinamas, jeigu nėra nurodyti / ar nepilnai nurodyti aukciono dalyvio 

kontaktiniai duomenys (įmonės pavadinimas / vardas, pavardė; įmonės kodas / asmens kodas, 

adresas, el. paštas, telefono Nr., banko pavadinimas ir atsiskaitomos sąskaitos Nr.).  

 Aukciono rezultatai įforminami protokolu. Apie aukciono rezultatus laimėtojams pranešama el. 

paštu ar kitais būdais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

 Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito mokestiniu pavedimu į a/s  

LT447044060003089823, AB SEB banke, per 3 darbo dienas po sąskaitos išsiuntimo laimėtojui. 

Dėl viešo aukciono papildomos informacijos kreiptis iki 2021 m. gegužės 19 d. 14 val. 

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto valdymo grupės vyr. inžinierė Ilona Stanevičiūtė, 

tel. 8 620 87575, el. paštas: ilona.staneviciute@kaunovandenys.lt 

Priedai: 

1. Paraiškos forma dalyvauti aukcione. 

2. Viešame aukcione parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymo forma. 

mailto:Gediminas-Jonas.Lasas@kaunovandenys.lt
mailto:ilona.staneviciute@kaunovandenys.lt
mailto:ilona.staneviciute@kaunovandenys.lt


3 

 

      

   Priedas Nr. 1 
 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“  
Aukciono komisijai 

 
PARAIŠKA 

 
DALYVAUTI VIEŠAME AUKCIONE 

 
20____  m. ______________________ d. 

 
_____________________________________________________________________________ 

(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas 

_________________________________________________________________________________ 
 

arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) (toliau vadinama — aukciono 

dalyvis), prašo jį 
 

įregistruoti 

___________________________________________________________________________________ 

(parduodamo turto duomenys)  
kaip viešo aukciono, vyksiančio 20___ m. ______________ d., dalyvį. 

 
Jeigu aš  būsiu pripažintas aukciono  laimėtoju,  galutinai  už  objektą  atsiskaitysiu 
_____________________________________________________________  

(atsiskaitymo terminas ir būdas) 
 

Nelaimėjus aukciono įmokėtą garantinį piniginį įnašą prašau grąžinti į: 
 

____________________________________________________________________________________

_______________ (banko įstaigos pavadinimas, kodas) 
 

PRIDEDAMA (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti): 
 

1. kredito įstaigos dokumentai apie dalyvio registracijos mokesčio ir garantinio 

piniginio įnašo sumokėjimą, _____ lapai; 
 

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ___ lapai; 
 

3. Lietuvos arba užsienio juridinio asmens registravimo dokumento kopija, _____ lapai; 
 

4. įstatų kopija, ___ lapai; 
 

5. atitinkamo juridinio asmens organo sprendimas įsigyti aukcione parduodamą turtą, ___ lapai; 
 

6. Įgaliojimas atstovauti asmenį, ___ lapai; 
 

7. sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą turtą bendrosios nuosavybės 

teise arba jungtinės veiklos sutarties nuorašas, ____ lapai; 
 

8. dokumentus, patvirtinančius, kad dalyvis atitinka keliamus papildomus kvalifikacinius reikalavimus, 

jeigu to kie reikalavimai nustatyti: 
 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs su aukciono nuostatais ir su jais sutinku: 
 

Aukciono dalyvis 
 

ar jo įgaliotas asmuo 
 

________________________ ________________________ 

(parašas)    (vardas, pavardė) 

 

                                                                                                                                       Priedas Nr. 2 
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Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“  
Aukciono komisijai 

 

20____ m. __________________d.____ VIEŠAJAME AUKCIONE PARDUODAMO TURTO 

PIRKIMO KAINOS 

PASIŪLYMAS 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

(aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas 

______________________________________________________________________________

___ 

arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) 

 

(toliau vadinama — aukciono dalyvis), už viešame aukcione vyksiančiame 20__ m. 

_______________ 

d., 

parduodamą __________________________________________________________________ 

(parduodamo turto duomenys) 

__________________________________________________________________________ 

 

SIŪLAU, IR JEIGU BŪSIU PRIPAŽINTAS AUKCIONO LAIMĖTOJU, ĮSIPAREIGOJU 

SUMOKĖTI: 
_____________________________ EUR_____________ct.  
(suma skaičiais, cento tikslumu)  
____________________________________________________________________________
______ (suma žodžiais cento tikslumu) 

 

Aukciono dalyvis 

ar jo įgaliotas asmuo 

________________________ ________________________ 

(parašas)      (vardas, pavardė) 

A.V. (tik juridiniams asmenims) 

 

 

_________________________________________________________________  
 

 
 

 
 

Ilona Stanevičiūtė, (8 37) 30 17 18 


