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I.  Plieninių vamzdžių, oro kanalų, degiklių, kuro tiekimo vamzdžių, ekraninių 

sienų plieninių vamzdžių ir uždaromosios armatūros (kaip juodojo metalo laužo)  
pardavimo elektroninio aukciono būdu sąlygos: 

 
1. Turto valdytojas (savininkas) -  AB „Šiaulių energija“. 
2. Informacija apie parduodamą turtą:  Juodojo metalo laužas, t. y. demontuoti, buvę 

eksploatacijoje ekraninių sienų plieniniai vamzdžiai (dn 60x3 mm), oro kanalai 
(dažyta skarda iki 1 mm storio), degikliai (įvairūs plieniniai vamzdžiai iki dn 50 
mm), kuro tiekimo vamzdžiai, demontuoti įvairūs vamzdžiai (diametras nuo 60 mm 
iki 500 mm, ilgis nuo 3 m iki 12 m) ir uždaromoji armatūra, kiekis apie 29 tonos 
(galimas kiekio svyravimas ± 40 (keturiasdešimt) procentų). 

3. Pradinė pardavimo kaina – 430 (keturi šimtai trisdešimt) eurų be PVM už 1 
toną.  

4. Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 (vienas) euras už vieną toną. Aukciono 
metu varžomasi nurodant kainą už vieną toną be PVM. 

5. Registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data, laikas – 2022-05-10 00:00:00 iki 
2022-05-16 23:59:59. 

6. Elektroninio aukciono, vykdomo www.evarzytynes.lt  pradžios ir pabaigos data, 
laikas – 2022-05-18 09:00:00 iki 2022-05-19 13:59:59. 

7. Dalyvio registracijos tvirtinimo trukmė – 1 d. d. 
8. Kontaktinis asmuo: Kristina Šmidtienė, AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, 

Šiauliai, kristina.s@senergija.lt, tel. 8 41 591 225. 
9. Turto apžiūra:  Pramonės g. 10, Šiauliai, sutarus su kontaktiniu asmeniu Eligijumi 

Šaltupiu, tel. 8 618 07322, bedrovės darbo metu.  
10. Atsiskaitymo sąlygos: Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 5 (penkias) d. d.  

po e. aukciono pabaigos. Turtas sutartyje numatyta tvarka turi būti išgabentas per 1 
mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.  

11. Bendrovės atsiskaitomoji sąskaita LT35 7180 0000 0346 7599 AB „Šiaulių 
bankas”. 

12. Garantinio piniginio įnašo suma: 500 (penki šimtai) eurų. 
13. Dalyvio registracijos mokestis: 20 (dvidešimt) eurų. 
14. Informacija apie aukcioną, jo sąlygas ir pildomus dokumentus skelbiama 

www.evarzytynes.lt ,  www.senergija.lt , www.etaplius.lt .     
 


