
 

Ilgalaikio turto, esančio Antakalnio g. 54, Vilniuje, 

PAKARTOTINIO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS  

 

1. Aukciono organizatorius 

VšĮ Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, įmonės kodas, 111967673  

buveinė Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius (toliau – Kolegija). 

2. Aukciono vykdymo būdas 

Vykdomas tiesioginis aukcionas, aukciono dalyviams susirinkus nurodytoje vietoje 

nurodytu laiku.  

3. Informacija apie parduodamo turto objektą (turto pavadinimas, unikalus numeris, 

adresas, žemės sklypo kadastro numeris, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir 

naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti teisės aktuose nustatyti 

apribojimai, žemės servitutai ir informacija ar žemės sklypas parduodamas, ar 

nuomojamas, kiti turto identifikavimo duomenys)  

Parduodamas turto objektas: 

Fotolaboratorija Noritsu dDP-421, invent. Nr. 01140, kaina 1400,00 Eur, paj. data 2007-

05-14; juostų skeneris Noritsu S-1, invent. Nr. 01141, kaina 350,00 Eur, paj. data 2007-05-

14; kasetė fotolaboratorijos popieriui 15,2x2 Noritsu, invent. Nr. 01432, kaina 70,00 Eur, 

paj. data 2007-11-20; kasetė fotopopieriui 30x1 Noritsu, invent. Nr.01431, kaina 70,00 Eur.    

4. Parduodamo turto apžiūros laikas ir sąlygos 

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Ūkio tarnybos vadovas Marius Lomanas 

Turtą apžiūrėti galima iš anksto susitarus tel. (8 699)77840 

Turto buvimo vieta – Antakalnio g. 54, Vilnius  

5. Pradinė bendra turto kaina 1890 Eur 

6. Kainos didinimo intervalas 18 Eur 

7. Aukciono dalyvio įmokos 

7.1. Aukciono dalyvio registravimo mokestis   10 Eur 

7.2. Aukciono žiūrovo bilieto kaina 5 Eur 

8. Banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokamos aukciono 7 punkte nurodytos įmokos bei 

atsiskaitoma už perkamą turtą, duomenys  

Gavėjas -                                 VšĮ Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Banko sąskaitos numeris -      LT94 7300 0100 7414 2836 

Bankas -                                  AB bankas „Swedbank“ 

Mokėjimo paskirtis -               Aukciono dalyvio įmokos 

7.1 punkte nurodyta įmoka mokama iki aukciono dalyvio registracijos.  

7.2 punkte nurodyta įmoka mokama iki aukciono pradžios.  

Įmokos gali būti mokamos vienu mokėjimu. 

9. Aukciono komisijos buvimo vieta ir kontaktiniai duomenys 

VšĮ Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Ūkio tarnyba, 219 kabinetas, Antakalnio g. 

54, Vilnius, tel. (8 699) 77840, el. p. info@vtdko.lt  

10. Aukciono komisijos narys atsakingas už informacijos teikimą  

Marius Lomanas, tel. (8 699) 77840, el.p. m.lomanas@vtdko.lt 

11. Aukciono dalyvių registracija 

 Tiesioginio aukciono dalyvių registracija vyksta aukciono vykdymo vietoje, aukciono 

vykdymo dieną 2018 m. birželio 14 d., nuo 14 val. 30 min. 00 sek. iki 14 val. 59 min. 59 

sek., pateikus aukciono komisijai 14 punkte nurodytus dokumentus. Į aukciono dalyvių 

registraciją atvykę aukciono dalyvių atstovai aukciono komisijai pateikia asmens 

dokumentą, pasirašo registravimo dokumente ir gauna aukciono dalyvio kortelę. 

12. Aukciono data, vieta, laikas 

Tiesioginio aukciono pradžia 2018 m. birželio 14 d. 15 val. 00 min. 00 sek.,  aukcionas 

vyks Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pastate, 217 kabinete, esančioje posėdžių 

salėje, Antakalnio g. 54, Vilnius, II aukšte, aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus 

201 kabinete. 

mailto:info@vtdko.lt


13. Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas 

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono komisijai pateikia 14 punkte 

nurodytus dokumentus. Asmens pateikusio dokumentus prašymu, jam išduodama 

aukciono komisijos pažyma, patvirtinanti dokumentų gavimą. Apie atsisakymą registruoti 

aukciono dalyviu asmenims pranešama iki aukciono dalyvių registravimo pradžios, bet ne 

vėliau kaip per 10 dienų nuo dokumentų gavimo, prašyme nurodytu būdu, nurodant 

atsisakymo registruoti aukciono dalyviu priežastis. Dokumentų kopijos turi būti 

patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienio subjektai, prieš registruodamiesi 

aukciono dalyviais, turi susisiekti su aukciono komisija ir gauti papildomą informaciją 

apie teisės aktuose nustatytus reikalavimus užsieniečių pateikiamiems dokumentams. 

Asmenys, pateikę ne visus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus aukciono dalyviais 

neregistruojami. 

14.  Pateikiami dokumentai  

 Juridiniai asmenys pateikia 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.8, 14.9 punktuose nurodytus 

reikiamus dokumentus. Fiziniai asmenys pateikia 14.1, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 punktuose 

nurodytus reikiamus dokumentus.  

14.1. Rekomenduojamos arba laisvos formos prašymas įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame 

nurodomi aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys 

(pavadinimas, buveinė, kodas); kontaktiniai duomenys ir nuoroda kaip pageidaujama gauti 

informaciją: telefonu, paštu ar elektroniniu paštu; pridedamų registruoti dokumentų sąrašas.  

Rekomenduojama prašymo forma skelbiama 

http://vtdko.lt/index.php/visuomenei/patalpu-nuoma . 

14.2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos 

pagrindimo dokumento) kopija. 

14.3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal įstatymus subjektas privalo 

juos turėti, kopija. 

14.4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione, jeigu pagal steigimo 

dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopija. 

14.5. Atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir įgaliojimus patvirtinantis 

dokumentas. 

14.6. Aukciono dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

14.7. Įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir įgaliojimus patvirtinantis 

dokumentas, jei fizinį asmenį atstovauja įgaliotas asmuo.   

14.8. Sandorio dėl ketinimo įsigyti turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos 

sutarties kopijos, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė). 

14.9. Aukciono sąlygų 7 punkte nurodytų įmokų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai ar jų 

kopijos. 

15. Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų 

užtikrinimo priemonės 

15.1. Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 3 dienas po 

turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.  

15.2.  Aukciono laimėtojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo aukciono protokolo pasirašymo 

dienos pateikiamas turto pirkimo - pardavimo sutarties projektas ir nurodoma šios sutarties 

pasirašymo data.  

15.3. Jei per 15.2 punkte nurodytą terminą Sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, 

laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti Sutartis, o 7 punkte nurodytos aukciono 

dalyvio įmokos yra laikomas minimaliais aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono 

laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo ir aukciono laimėtojui - negrąžinamas.  

16. Kitos aukciono sąlygos 

16.1. Asmenims, kurių neatitikimas aukciono sąlygoms paaiškėja po jų įregistravimo aukciono 

dalyviais arba jau įvykus aukcionui, bet dar nepasirašius Sutarties, neleidžiama dalyvauti 

aukcione arba nesudaroma Sutartis. 

http://vtdko.lt/index.php/visuomenei/patalpu-nuoma


16.2. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems 

asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems įmokas, bet neįregistruotiems aukciono 

dalyviais, 7 punkte nurodytos įmokos negrąžinamos.  

16.3. 7.1 punkte nurodytas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas aukciono 

laimėtojui ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą. 

16.4. Aukciono dalyvį aukcione atstovauja vienas asmuo, išskyrus dalyvius, pateikusius 14.8 

punkte nurodytus dokumentus. Kiti asmenys aukcioną gali stebėti 16.5 punkte nurodyta 

tvarka įsigiję aukciono žiūrovo bilietą. 

16.5. Aukciono žiūrovai iki 12 punkte nurodytos aukciono pradžios į 8 punkte nurodytą sąskaitą 

turi sumokėti 7.2 punkte nurodytą mokestį. Atvykęs į aukcioną žiūrovas privalo pateikti 

asmens dokumentą, bei kredito įstaigos patvirtintą mokėjimo dokumentą, jei nuo žiūrovo 

mokesčio sumokėjimo kredito įstaigoje iki aukciono pradžios yra praėję mažiau nei viena 

darbo diena. Žiūrovui neatvykus į aukcioną, sumokėtas mokestis negrąžinamas. Aukcionui 

neįvykus, mokestis už žiūrovo bilietą grąžinamas, gavus mokėtojo prašymą, kuriame turi 

būti nurodyti lėšų grąžinimui reikalingi duomenys. 

 

 


