VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SKELBIMAS
VŠĮ Visagino PSPC skelbia tiesioginį antrąjį pakartotinį aukcioną (toliau - aukcionas) nereikalingam turtui
parduoti.
Parduodama:
Eilės Parduodamo
turto Techniniai duomenys
Nr. vieneto pavadinimas

1

2

Mato Kiekis *Pradinė
vnt.
pardavimo
kaina €
(be PVM)
3

4

5

*Minimalus
kainos
kėlimo
intervalas €
(be PVM)

6

7

1.

Imunologinis
analizatorius
VIDAS CA 15-3

Optika: matavimo plotis nuo 1 iki 4000 Vnt.
mini RFU, tikslumas 0,4 RFU/nM +- 10%.
Dozavimo sistemos tikslumas (% CV esant
tūriui): 7% prie 10μL, 5% prie 100μL, 3%
prie 200μL. Matmenys ir svoris:
54x53x44cm,
20
kg.
Gamintojas
BioMerieux
(Prancūzija).
Įrenginio
įrengimo data: 2009 m. birželio 30 d.
Įrenginio
būklė:
nedirba
(tyrimai
neatliekami, paskutinis tech. aptarnavimas
atliktas 2012.09). Priedai: medicininio
prietaiso pasas.

1

6031,90

100,00

2.

Ultragarsinis
Tipas: ProSound SSD-Alpha 5. Gamintojas: Vnt.
diagnostinis
aparatas ALOKA,
Japonija.
Charakteristikos:
ProSound SSD-Alpha 5 abdominalinis
keitiklis
UST-9126,
kardiologinis
keitiklis
UST-52101N,
linijinis keitiklis UST-5410, DV-W22PUB
ir vaizdo spausdintuvas P93E. Matmenys ir
svoris: 55x98x131-156cm, apie 150 kg (tik
pagrindinis aparatas). Pagaminimo data:
2006 m. Gamyklinis numeris: MO1826.
Aparato instaliavimo data: 2007.02.23.
Aparato būklė: tvarkingas, veikiantis.
Priedai: medicininio prietaiso pasas.

1

1470,00

15,00

3.

Naudotos, PVC durys Rėmo aukštis – apie 2050mm, rėmo plotis Vnt.
Nr.1.
– apie 1100mm, varčios aukštis – apie
2000mm, varčios plotis – apie 1000mm.
Stiklo paketas – 2 stiklų. Vyriai trys (3).
Rėmo ir varčios profilis „Schuco“, spalva –
balta.
Į komplektą įeina: durų varčia, stakta, 1-os
fiksacijos taško spyna ir raktų kompl.,
rankenos,
durų
pritraukėjas.
Durys
eksploatuotos nuo 2014-10 iki 2017-05.

1

147,00

5,00

4.

Naudotos, PVC durys Rėmo aukštis – apie 2050mm, rėmo plotis Vnt.
Nr.2.
– apie 1100mm, varčios aukštis – apie
2000mm, varčios plotis – apie 1000mm.
Stiklo paketas – 2 stiklų. Vyriai trys (3).
Rėmo ir varčios profilis „Schuco“, spalva –
balta.

1

147,00

5,00

1

Į komplektą įeina: durų varčia, stakta, 1-os
fiksacijos taško spyna ir raktų kompl.,
rankenos,
durų
pritraukėjas.
Durys
eksploatuotos nuo 2014-10 iki 2017-05.

*Pastaba: VŠĮ Visagino PSPC parduodamam turtui PVM netaikytinas.
Aukcionas vyks 2017 m. rugsėjo 15 d. VŠĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre (2 aukštas, aktų
salė), adresu Taikos pr. 15, Visaginas, nuo 10.00 val.
Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, iki 2017 m. rugsėjo 13 d. 9.00 val. el. paštu
rzpspc@gmail.com arba tiesiogiai (VŠĮ Visagino PSPC, adresu Taikos pr. 15, 6 aukštas, 607 kabinetas,
darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00, pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.) aukciono
organizatoriams privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma
registruoti, duomenys, norimo įsigyti turto pavadinimas ir dalyvio duomenys (įmonės pavadinimas, adresas,
įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas (jei yra), telefono numeris ir el. pašto adresas (jei yra), banko, kuriame
yra dalyvio sąskaita, pavadinimas ir sąskaitos numeris). Jei juridiniam asmeniui atstovauja fizinis asmuo,
kuris nėra atitinkamo juridinio asmens vadovas, su prašymu būtina pateikti dalyvausiančio atstovo asmens
dokumento kopiją, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka ir juridinio asmens vadovo įgaliojimą.
Fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, iki 2017 m. rugsėjo 13 d. 9.00 val. el. paštu
rzpspc@gmail.com arba tiesiogiai (VŠĮ Visagino PSPC, adresu Taikos pr. 15, 6 aukštas, 607 kabinetas,
darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00, pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.) aukciono
organizatoriams privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma
registruoti, duomenys, norimo įsigyti turto pavadinimas ir aukciono dalyvio duomenys (vardas, pavardė,
gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresą (jei toks yra), telefono numeris).
Skelbime nurodyti parduodamų turto vienetų techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio.
Parduodamas turtas yra naudotas. Todėl prašome kiekvieno aukciono dalyvio technines charakteristikas
pasitikslinti bei turto būklę įvertinti asmeniškai apžiūros metu. Aukciono rengėjas už įsigyto naudoto turto
kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.
Parduodama turtą galima apžiūrėti nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 13 d. (darbo dienomis), nuo 9.00 val
iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.). Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto
telefonu 8 677 10490.
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.
Nupirkta turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis, bet ne vėliau kaip per 8 darbo dienas po aukciono
pabaigos (dėl didelių gabaritų prekių atsiėmimo gali būti susitarta kitaip).
Apie
skelbiamo
aukciono
http://visaginopspc.lt/category/news/

sąlygas

skaitykite

„Aukciono

sąlygos“

tinklalapyje

Atsakingas asmuo – aukciono pirmininkas Robertas Zakarevičius, tel. 8 677 10490, rzpspc@gmail.com.
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