
INFORMACIJA APIE NENAUDOJAMO, NEREIKALINGO KILNOJAMO TURTO 

PARDAVIMĄ 

 

 

UAB „Šilutės vandenys“ parduoda nenaudojamą, nereikalingą kilnojamą turtą. 

 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo data ir laikas - 2022 m. kovo 14 d., 10.00 val. UAB „Šilutės 

vandenys“ posėdžių salėje, adresu Ramučių g. 31, Šilutė. 

 

Dalyvių vokai su kainų pasiūlymais priimami iki 2022 m. kovo 14 d., 10.00 val. adresu UAB 

„Šilutės vandenys“, Ramučių g.31, Šilutė.  

Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas ir užrašas: „Pasiūlymas parduodamam turtui. 

Neatplėšti iki 2022 m. kovo 14 d., 10.00 val.“ 

Pasiūlymo forma pridedama. Išsamesnė informacija apie pardavimo sąlygas skelbiama UAB „Šilutės 

vandenys“ internetiniame puslapyje http://silutes-vandenys.lt/veikla/nereikalingo-arba-netinkamo-

negalimo-naudoti-kilnojamojo-turto-pardavimas 

 

 

Informacija apie parduodamą turtą: 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas, markė, 

indentifikacijos Nr. 

Pagaminimo 

metai, 

transporto 

priemonės 

klasė 

Pradinė 

kaina, € 

Techninės charakteristikos 

1.  Lengvasis krovininis 

automobilis RENAULT 

KANGOO, ind. Nr. 

VF1KCR7BF34236916; 

Valst. Nr.BDN-491 

2005 

N1 

400,00 Rida – 247469 km.; 

Variklio darbinis tūris – 1461 cm3; 

Kuras – dyzelinas; 

Pavarų dėžė – mechaninė, 5 pavarų; 

Variklio galia – 48 kW; 

Techninė patikra – iki 2022-11-11. 

2. Lengvasis krovininis 

automobilis RENAULT 

KANGOO, ind. Nr. 

VF1KCR7BF34236915; 

Valst. Nr.BDN-495 

2005 

N1 

400,00 Rida – 140544 km.; 

Variklio darbinis tūris – 1461 cm3; 

Kuras – dyzelinas; 

Pavarų dėžė – mechaninė, 5 pavarų; 

Variklio galia – 48 kW; 

Techninė patikra – iki 2022-09-21. 

3. Lengvasis krovininis 

automobilis RENAULT 

KANGOO, ind. Nr. 

VF1KCR8BF34118406; 

Valst. Nr.BEN-547 

2005 

N1 

400,00 Rida – 252796 km.; 

Variklio darbinis tūris – 1461 cm3; 

Kuras – dyzelinas; 

Pavarų dėžė – mechaninė, 5 pavarų; 

Variklio galia – 60 kW; 

Techninė patikra – iki 2022-06-13. 

5. Lengvasis krovininis 

automobilis RENAULT 

KANGOO, ind. Nr. 

VF1KCR8BF34118410; 

Valst. Nr.BEN-640 

2005 

N1 

200,00 Rida – 244667 km.; 

Variklio darbinis tūris – 1461 cm3; 

Kuras – dyzelinas; 

Pavarų dėžė – mechaninė, 5 pavarų; 

Variklio galia – 60 kW; 

Be techninės patikros. 

 

Turto apžiūra 

Vieta: UAB „Šilutės vandenys“, Ramučių g.31, Šilutė.  

Kontaktaktinis asmuo dėl turto apžiūros: Valdas Urbonas, tel. +370-687-18053, el. paštas: 

valdas.urbonas@silutes-vandenys.lt ; 

http://silutes-vandenys.lt/veikla/nereikalingo-arba-netinkamo-negalimo-naudoti-kilnojamojo-turto-pardavimas
http://silutes-vandenys.lt/veikla/nereikalingo-arba-netinkamo-negalimo-naudoti-kilnojamojo-turto-pardavimas
mailto:valdas.urbonas@silutes-vandenys.lt


 

 

 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti – 2022 m. kovo 9-10 dienomis, nuo 10.00 iki 15.00 val., apžiūros 

laiką iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 dieną, suderinus su atsakingu asmeniu  

 

Pardavimo ir dalyvavimo sąlygos: 

Turto pardavimas vykdomas vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti kilnojamojo turto pardavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).  

Teikdamas pasiūlymą, pirkėjas turi užpildyti pasiūlymo formą, ją pasirašyti ir pateikti užklijuotame voke 

nurodytu adresu. Viename pasiūlyme gali būti nurodytas vienas arba keli, arba visi perkami turto 

vienetai. Pirkėjas gali pateikti ir laisvos formos pasiūlymą, tiksliai nurodydamas perkamo turto 

pavadinimą, siūlomą jo kainą, savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. Toks pasiūlymas taip pat 

turi būti pasirašytas ir pateiktas užklijuotame voke su aukščiau nurodytu užrašu ant voko. 

Pasiūlymus vertina pardavimų komisija. Laimėtojas nustatomas tas pirkėjas, kuris pasiūlė didžiausią 

kainą.  Laimėtojas (-ai) kviečiamas (-i) pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį ir už nupirktą turtą 

atsiskaityti pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 

Jeigu pirkėjas atsisako sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, taikoma Aprašo IX skyriaus 4 dalies 

nuostata. 

Po sutarties pasirašymo Bendrovė nepriims jokių pretenzijų dėl įsigyto turto. 

Kontaktai dėl pardavimo sąlygų: Vidmantas Utaras +370 682 64325, el. paštas: 

vidmantas.utaras@silutes-vandenys.lt ; 

 

mailto:vidmantas.utaras@silutes-vandenys.lt

