ANYKŠČIŲ RAJONO UGNIAGESIŲ TARNYBOS SKELBIMAS
Anykščių rajono ugniagesių tarnyba skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Anykščių rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio, Anykščių rajono ugniagesių tarnybos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame
prekių aukcione:
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Pagaminimo
metai

Gaisrinis automobilis ZIL 131,
valstybinis Nr. ZUK 631

1985

Pradinė
pardavimo
kaina, Eur
1000,00

Apžiūros vieta

K. Ladigos g. 1,
Anykščių m.

Aukcionas vyks adresu V. Kudirkos g. 1, Anykščių m. Aukciono pradžia – 2018 m. rupjūčio 16 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir
užsiregistravus.
Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2018 m. rugsėjo 17 d. 10 val.
Parduodamo turto apžiūra – 2018 m. rugpjūčio 6-10 d., darbo valandomis, susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pavedimu, į Anykščių rajono ugniagesių
tarnybos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.
Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Registracija vyks adresu V. Kudirkos g. 1, Anykščių m.
Išsami informacija teikiama tel. 8 671 48891.

Viršininkas

Valdas Tereškevičius

VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUODAMO TURTO
BŪKLĖS APRAŠYMAS
2018-07-30
Eil. Turto
Nr. pavadinimas

1.

Įsigijimo
metai

Gaisrinis
2002
automobilis
ZIL 131,
V6X6,
valstybinis Nr.
ZUK 631

Invento- Įsigijimo
rinis
kaina,
numeris Eur

015003

1077,97

Likutinė
vertė,
Eur

0

Aprašymas

Automobilio kėbulas vietomis
surūdijęs, šiuo metu transporto
priemonė neeksploatuojama, TAnegaliojanti.
Transporto priemonės pavarų dėžė
mechaninė. Degalų tipas – benzinas.
Kategorija – N2G BA SN, variklio
darbinis tūris –6000 cm3, variklio
galia – 110 kW, rida – 32035 km,
siurblio darbas 481 val.

Nustatyta Pastabos
pradinė
turto
pardavimo
viešame
prekių
aukcione
kaina, Eur
1000,00
Automobilis
turi originalią
„gervę“,
komplektacijoje
veikiantis
siurblys

