VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYKDOMO AUKCIONO
SĄLYGOS
1. Aukciono sąlygos (toliau – Sąlygos) yra privalomos visiems Dalyviams. Norint dalyvauti
Aukcione, iš Dalyvių bus reikalaujama laikytis veikiančių įstatymų ir Sąlygų bei pasirašyti Aukciono
dalyvių registracijos žurnale, patvirtinant, kad jie yra susipažinę ir sutinka su Sąlygomis. Pasirašyti
minėtame žurnale Dalyvių bus prašoma prieš tai, kai jiems bus leista patekti į aukciono vietą.
2. Parduodamas turtas aukciono metu siūlomas visiems dalyviams.
Pradinė pardavimo kaina – pirmoji kaina, skelbiama pradedant turto pardavimą Aukcione.
Intervalas – aukciono metu parduodamo turto kainos kėlimo intervalas. Kiekvienai parduodamai
turto pozicijai intervalą nustato Vykdytojas.
Pardavimo kaina – didžiausia aukciono metu už turto vienetą dalyvio pasiūlyta kaina, kuri turi būti
lygi arba viršyti Pradinę kainą.
Visos aukciono metu parduodamo turto kainos nurodytos be PVM. Pastaba: VŠĮ Visagino PSPC
parduodamam turtui PVM netaikytinas.
3. Dalyvis – fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs aukcionui, pasirašo aukciono dalyvių
žurnale. Įėję į aukciono vietą, visi dalyviai privalo pateikti galiojančius asmens tapatybės
dokumentus (pasą, tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). Juridinius asmenis gali atstovauti
jų vadovai, kuriems pagal įstatus yra suteikta teisė atstovauti juridinį asmenį, arba juridinių asmenų
atstovai, kurie raštu yra tinkamai įgalioti dalyvauti aukcione. Tuo atveju, jei dalyvis yra fizinis
asmuo, toks dalyvis privalo būti pilnametis (t.y., nebent kitaip numatyta taikytinuose užsienio
įstatymuose, turi būti mažiausiai 18 metų amžiaus arba, jei jaunesnis(-ė) nei 18-metis,
vedęs/ištekėjusi arba emancipuotas(-a) pagal įstatymų numatytą tvarką).
4. Laimėtojas – aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, kuri turi būti lygi arba viršyti Pradinę
kainą (toliau – Pardavimo kaina).
5. Aukcionų skelbimas
5.1 Tiksli VŠĮ Visagino PSPC aukcionų data ir laikas, aukcionų vieta, aukcionuose parduodamų
turto vienetų sąrašas, kainos bei kita susijusi informacija skelbiama tinklalapyje

www.visaginopspc.lt/category/news/
6. Registracija dalyvauti aukcionuose
6.1 Aukcione norinčių dalyvauti asmenų registracija baigiama ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki
aukciono datos.
Juridiniai asmenys el. paštu rzpspc@gmail.com aukciono organizatoriams privalo pateikti
prašymą dalyvauti aukcione, kuriame nurodoma:
– įmonės pavadinimas;
– įmonės adresas;
– įmonės kodas;
– PVM mokėtojo kodą (jei yra);
– telefono numerį ir el. pašto adresą (jei yra);
– banko, kuriame yra dalyvio sąskaita, pavadinimas ir sąskaitos numeris;
– aukciono, kuriame norima dalyvauti, data;
– norimo įsigyti turto pavadinimas.
Jei juridiniam asmeniui atstovauja fizinis asmuo, kuris nėra atitinkamo juridinio asmens vadovas,
būtina pateikti dalyvausiančio atstovo asmens dokumento kopiją, tinkamai patvirtintą įgaliojimo
kopiją, telefono numerį, el. pašto adresą (jei yra).
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Fiziniai asmenys el. paštu rzpspc@gmail.com arba tiesiogiai (VŠĮ Visagino PSPC, adresu Taikos
pr. 15, 6 aukštas, 607 kabinetas, darbo dienomis nuo 9.30 val. iki 16.00, pietų pertrauka nuo 12.00
val. iki 13.00 val.) aukciono organizatoriams privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame
nurodoma:
– vardas ir pavardė;
– gyvenamosios vietos adresas;
– telefono numeris;
– el. pašto adresas (jei toks yra);
– aukciono, kuriame norima dalyvauti, data;
– norimo įsigyti turto pavadinimas.
6.2 Asmuo, pateikęs prašymą, įtraukiamas į potencialių dalyvių sąrašą. Jei į tam tikrą aukcioną
(vienam ir tam pačiam parduodamam turto vienetui įsigyti) užsiregistruoja mažiau negu 2 dalyviai,
aukcionas laikomas neįvykusiu ir ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki aukciono datos dalyviui
pranešama, kad jis negalės dalyvauti aukcione.
7. Aukciono procesas
7.1 Aukciono procesas vyksta VŠĮ Visagino PSPC iš anksto nustatytoje vietoje ir laiku, kurie
nurodomi aukcionų skelbime internetiniame puslapyje www.visaginopspc.lt/category/news/.
7.2 Asmenys, užsiregistravę aukcionui ir atvykę į aukciono vietą, pateikia asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir pasirašytinai registruojasi aukciono dalyvių registravimo žurnale. Dalyvių
registracija pradedama 15 minučių iki aukciono pradžios. Asmenims, pavėlavusiems į registraciją,
gali būti neleista dalyvauti.
7.3 Kiekvienas dalyvis gauna dalyvio numerį sklandžiam aukciono administravimui.
7.4 Aukciono vedėjas trumpai pristato aukciono vykdymo tvarką ir turto pardavimo eiliškumą.
7.5 Aukciono vedėjas pristato kiekvieną turto vienetą, dėl kurio varžysis aukciono dalyviai, turto
pradinę kainą ir Intervalą.
7.6 Dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio numerį, nukreiptą į aukciono vedėjo pusę, ir
garsiai skelbti savo siūlomą kainą.
7.7 Kuomet aukciono vedėjui 3 kartus (su 5s. pauzėmis) skelbiant dalyvio didžiausią pasiūlytą
kainą nėra pasiūloma aukštesnė, turto vieneto pardavimas patvirtinamas aukciono plaktuko dužiu
ir pardavimo kainos bei dalyvio numerio paskelbimu.
7.8 Aukcionui pasibaigus, dalyviai privalo grąžinti dalyvių numerius aukciono organizatoriams.
8. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:
8.1 Atvyko mažiau nei 2 aukciono Dalyviai;
8.2 Nei vienas dalyvis nepasiūlo Pradinės kainos;
8.4 Laimėtojas per nustatytą terminą nesumoka pilnos turto kainos.
9. Atsiskaitymas
9.1 Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas, įskaitant aukciono rengimo dieną, turi sumokėti VŠĮ
Visagino pirminės sveikatos priežiūros centrui už laimėtą turtą aukciono protokole nurodytą pinigų
sumą.
9.2 Jei VŠĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras negauna iš laimėtojo Turto Pardavimo
Aukciono Protokole nurodytos Pardavimo kainos per 3 darbo dienas, laikoma, kad laimėtojas
pažeidė Sąlygas ir laimėto turto aukciono rezultatas anuliuojamas. Taip pat, laimėtojas netenka
teisės dalyvauti pakartotiname aukcione (jei toks būtų rengiamas).
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9.3 Už aukcione įsigytas prekes atsiskaitoma pavedimu (VŠĮ Visagino PSPC sąskaitos bankas
DNB bankas, įm. kodas 155936576, a/s. LT-974010041700771901) per tris darbo dienas, įskaitant
aukciono rengimo dieną.
Prašome užtikrinti, kad mokėjimas banko pervedimu turėtų mokėjimo paskirties nuorodą, į kurią
įeina jūsų pilnas vardas, pavardė ir perkamo turto vieneto pavadinimas.
10. Laimėto turto atsiėmimas
10.1 Laimėtojai, atsiskaitę banko pavedimu, įsigytą turtą gali atsiimti ne vėliau kaip per 8 darbo
dienas po aukciono pabaigos ir tik VŠĮ Visagino PSPC patvirtinus lėšų gavimą.
10.2 Atsiimdamas įsigytą turtą, laimėtojas privalo pasirašyti viešame aukcione parduoto turto
perdavimo aktą (dviem egzemplioriais). Viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas – tai
dokumentas, patvirtinantis nuosavybės teisę į įsigytą turtą.
10.3 Laimėtojas už įsigytą turtą gali reikalauti sąskaitos-faktūros. Sąskaita–faktūra bus išsiųsta
laimėtojui paštu arba el. paštu.
10.4 Vykdytojas neteikia turto pristatymo paslaugos; laimėtojas atsiima ir išveža turtą
savarankiškai savo lėšomis.
11. Ginčų sprendimas
11.1 Ginčai dėl Aukciono organizavimo ir tvarkos sprendžiami Lietuvos Respublikos Teisme.
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