AKCINĖ BENDROVĖ “LIETUVOS VEISLININKYSTĖ”
Įm. k.302705528, Tilžės g.335, Sutkūnų k., LT76116, Šiaulių r. sav., tel. faks. 8-41-589071 , el. paštas: info@veislita.lt

„AB „Lietuvos veislininkystė“ skelbia viešą nekilnojamojo turto objektų pardavimo
aukcioną, kuris įvyks 2018 m. spalio 30 d. 10 val. adresu: Tilžės 335, Sutkūnų k., Šiaulių
rajono savivaldybė. Aukciono dalyvių registracijos pradžia 2018 m. spalio 1 d. 9 val.,
registracijos pabaiga 2018 m. spalio 29 d. 16 val.
Informacija teikiama tel. 841-507100. Atsakingas asmuo – gamybos skyriaus viršininkas
Stanislovas Bavaras, tel. 8686-50095.
1. 14/16 dalis garažo, unikalus numeris 9196-8025-2171, statybos metai – 1997 m.
Aukcione iš viso bus pardavinėjama 14/16 garažo dalių, atskiromis dalimis po 1/16
dalį. Vienos garažo 1/16 dalies bendras plotas – 19,3 m2 , pradinė pardavimo
aukcione kaina – 925 Eur.
2. Daržinė, unikalus numeris 9196-8025-2260, statybos metai -1966 m., bendras plotas
373 m2, pradinė pardavimo aukcione kaina – 700 Eur.
3. Kuro saugykla, unikalus numeris 9196-8025-2152, statybos metai – 1965 m.,
bendras plotas – 20,52 m2, pradinė pardavimo aukcione kaina – 648 Eur.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Tilžės 335, Sutkūnų k., Šiaulių r. savivaldybė,
darbo dienomis nuo nuo 9 iki 15 val., iš anksto susitarus.
Kiekvienas galimas pirkėjas, norintis dalyvauti viešajame aukcione, turi pervesti į AB
„Lietuvos veislininkystė“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010044200928921, esančią
Luminor Bank AB, banko kodas 40100, arba sumokėti grynais pinigais įmonės kasoje
dalyvio registracijos mokestį 10 Eurų ir pradinį įnašą 10 % parduodamo objekto vertės.
Minimalus kainos kėlimo intervalas 100 Eur. Turtas bus parduodamas tiesioginio aukciono
būdu. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 10 darbo dienų po aukciono pabaigos
banko pavedimu arba grynais pinigais įmonės kasoje.
Nepardavus turto arba neįvykus pirmam aukcionui, antras aukcionas įvyks 2018 m.
lapkričio 12 d. 10 val. (aukciono dalyvių registracijos pradžia 2018 m. spalio 31 d. 9 val.,
registracijos pabaiga 2018 m. lapkričio 9 d. 15 val.) ir trečias aukcionas įvyks 2018 m.
lapkričio 23 d. 10 val. (aukciono dalyvių registracijos pradžia 2018 m. lapkričio 13 d. 9
val., registracijos pabaiga 2018 m. lapkričio 22 d. 16 val.)
Informacija apie parduodamus objektus, jų pradinę kainą bei aukciono sąlygas taip pat
skelbiama AB „Lietuvos veislininkystė“ interneto svetainėje www.veislita.lt.“
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