
 

TURTO, VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE, PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE 

SĄLYGOS 

        

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – Universitetas) skelbia turto, valdomo 

nuosavybės teise, pardavimą viešame aukcione. 

Eil.  

Nr. 

Turto pavadinimas  Gamybos 

metai 

Kiekis 

vnt. 

Pradinė  

kaina eurais 

1 Automobilis TOYOTA Land Cruiser 

valst. Nr. LVZ 959 

1988 1 400,00 

2 Automobilis FORD TRANSIT FT 

 valst. Nr. TNK 727 

1998 1 450,00 

3 Automobilis MERSEDES BENZ      

 „Vito 122“ valst. Nr. CFM 668 

1999 1 550,00 

 

Aukcionas ir dalyvių registracija vyks 2016 m. gruodžio 6 d., 10 val. 00 min. Universiteto 

Transporto ir teritorijos tvarkymo grupės patalpose, Studentų g. 15, Akademijos mstl.,  Kauno r. 

Minimalus kainos didinimo intervalas – trys eurai. Neparduotas turtas bus parduodamas 

pakartotiniame aukcione (atskiro skelbimo nebus). Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas 

ir dalyvių registracija vyks minėtu adresu 2016 m. gruodžio 13 d., 10 val. 00 min. Aukciono dalyvių 

ir / ar žiūrovų bilieto kaina – trys eurai. 

       Parduodamą turtą (lentelėje nurodyta 2 ir 3 pozicijos) galima apžiūrėti minėtoje vietoje 2016 m. 

lapkričio 23–25 dienomis, nuo 9 iki 10 val. iš anksto susitarus su atsakingu asmeniu. Atsakingas 

asmuo už aukciono vykdymą ir kainas – Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų vyresnioji 

vadybininkė Irena Simonaitienė, tel. 8 - 37 752331, Centriniai rūmai, kab. Nr. 104, Studentų g. 11,  

Akademijos mstl., Kauno r., už apžiūrą (lentelėje nurodytos 2 ir 3 pozicijos) – Transporto ir teritorijos 

tvarkymo grupės vadovas Vytautas Pužauskas, mob. tel. 8 69883080, dėl apžiūros lentelėje nurodytos 

1 pozicijos prašome kreiptis į Gintarą Pivorą tel. 8 68742312, ASU Miškų ekologinė monitoringo 

stotis, Rūgšteliškio km., Utenos r.  

Už nupirktą turtą ir dalyvio mokestį mokėti Universiteto kasoje, Centriniai rūmai, kab. Nr. 223, 

arba pavedimu į Universiteto sąskaitą AB SEB banko a. s. LT35 7044 0600 0290 0835 

(dalyvaujantysis aukcione privalo turėti aukciono dalyvio  ir / ar žiūrovo už bilieto mokėjimą 

patvirtinantį dokumentą). 

Už nupirktą turtą sumokama ne vėliau kaip per tris darbo dienas po aukciono pabaigos. 
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