
PATVIRTINTA 

Kauno savivaldybės vaikų globos namų 

Direktorės pavaduotojo socialiniam 

darbui, pavaduojančio direktorę 

 2020 m. vasario 3 d.  įsakymu Nr. 1.4-27 

 

 

 

PARDUODAMO AUTOMOBILIO, FORD GALAXY, VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS 

 
 

1. Parduodamas automobilis Ford Galaxy, 2001 m., variklio darbinis tūris 1896 cm³, 

variklio galia 85 kW, 7 sėdimų vietų, spalva - balta, kuro rūšis – dyzelinas, techninė 

būklė - nevažiuojantis - sugedusi variklio aušinimo sistema, susidėvėję pavarų 

perjungimo mechanizmas, sankabos elementai, neveikia salono šildymo bei 

kondicionavimo sistemos, nustatyti variklio defektai  

2. Pradinė turto pardavimo kaina – 500,00 Eur 

3. Kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur.  

4. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 5,00 Eur. Mokestis turi būti 

sumokėtas iki dokumentų pateikimo. 

5. Aukciono žiūrovo bilieto mokesčio dydis – 3,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki 

aukciono. 

6. Atsiskaitomoji sąskaita dalyvio registracijos ir žiūrovo mokesčiui sumokėti – Kauno 

savivaldybės vaikų globos namai (įstaigos kodas 191830124), Nr. LT57 4010 0425 

0028 8525, AB DNB bankas (banko kodas 40100). 

7. Turto apžiūra: galima suderinus iš anksto apžiūros laiką, tel. Nr.. +370 640 499 57. 

8. Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, dokumentus registruoti pateikia Kauno 

savivaldybės vaikų globos namams, adresu: Birutės g. 29a Kaunas. Aukciono dalyvių 

registravimo pradžia – 2020 m. vasario 6 d. 08 val. 00 min., registravimo pabaiga – 

2020 m. vasario 21 d. 9 val. 40 min. (darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 val.). 

9. Aukciono vykdymo vieta: Kauno savivaldybės vaikų globos namai (administracijos 

patalpos), adresu: Birutės g. 29a Kaunas. Aukciono data ir laikas – 2020 m. vasario 

21 d. 10.00 val.  

10. Neįvykus 2020 m. vasario 21 d. aukcionui ar nepardavus automobilio vykusiame 

aukcione, kitas aukcionas vyks 2020 m. kovo 9 d. 10 val. 00  min. adresu: Birutės 

g. 29a Kaunas, automobilio pradinė pardavimo kaina 350,00 Eur., dokumentų 

dėl dalyvavimo aukcione registracija vyks 2020 m. vasario  24 d. iki 2020 m. kovo 

9 d. 9 val. 40 min.    

11. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių 

nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 

2014-15252). 

12. Dalyvavimo aukcione sąlygos:  

11.1. aukcionas bus vykdomas, jeigu registruoti ne mažiau kaip 2 dalyviai; 

11.2. jei aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą ir tapęs laimėtoju nesumoka 

prekės kainos ir/ar per 3 darbo dienas jos neatsiima, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalės atlyginti naujo aukciono 

organizavimo ir surengimo išlaidas tai pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame 



aukcione daiktas bus parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo 

aukciono laimėtojas bei neturės teisės dalyvauti naujame aukcione. 

13. Atsiskaitymo už aukcione įgytą prekę terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas sumoka 

pasiūlytą prekės kainą aukciono metu bankiniu pavedimu Kauno savivaldybės vaikų 

globos namai (įstaigos kodas 191830124), Nr. LT57 4010 0425 0028 8525, AB DNB 

bankas (banko kodas 40100), prekę atsiimti per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo. 

14. Informaciją dėl apžiūros, aukciono pardavimo sąlygų teikia direktorės pavaduotoja 

ūkiui Jovita Brūzgienė, tel+ 370 640 499 57, el. p. jovita.bruzgiene@musuvaikai.lt. 
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