
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, skelbia pripažinto nereikalingu 

ir mokymo procesui netinkamu (negalimu) turto – statybinės įrangos ir įrengimų –pardavimą 

viešame prekių aukcione. 

Aukcione bus parduodamas šis naudotas turtas: 

Eil. 

Nr. 
Perduodamo turto 

pavadinimas 

Inventorinis 

Nr. 

Įsigijimo 

metai 

Pradinė 

kaina, Eur 

su PVM 

Pastaba 

1 
Klojiniai kolonoms 

(DOKA, FRAMI) 

1205160002 

1205160007 

1205160008 

1205160009 

2007 1 920,00 

Aukštis – 3,0 m 

Plotis – 0,75 m 

Skydo svoris – 95 kg 

Kiekis – 15 vnt 

2 
Klojiniai liftų šachtoms 

(DOKA, FRAMAX) 
1205160004 2007 3 442,50 

Aukštis – 2,7 m  

Plotis – 0,9 m  

Skydo svoris – 127 kg  

Kiekis – 21vnt.   

Aukštis – 2,7 m  

Plotis – 0,6 m  

Skydo svoris – 95 kg  

Kiekis – 9vnt. 

3 
Klojiniai sienoms 

(DOKA, FRAMAX) 
1205160005 2007 4 464,00 

Aukštis – 2,7 m 

Plotis – 1,35 m 

Skydo svoris – 210kg 

Kiekis – 26 vnt. 

4 

Bokštelis 

(Gunsburger 

Steigtechnik GmbH, 

168135) 

1205160011 

1205160012 
2007 2 400,00 

Pastolių aukštis – 12,35 m 

Darbinės aikštelės aukštis – 11,35 m 

Darbinės aikštelės matmenys – 1,5x2,5 m 

Pasiekiamas darbinis aukštis – 13,40 m 

Viso gaminio svoris – 344,00 kg 

Kiekis – 2 vnt. 

5 
Vibro plokštė 

(BELLE PCX 500) 
1205160013 2007 240,00 

Galingumas – 4kW 

Plokštės dydis – 500x700 mm 

Tankinimo jėga – 351 kg/m2 

Svoris – 100 kg 

6 
Telferis  

YALE , CPE 32-4  
(su montavimo darbais) 

1205160014 2007 5 666,40 

Galingumas – 2,3 kW 

Kėlimo galia – 3,2 t 

Kėlimo greitis – 4m/min 

Apsaugos klasė – F 

Svoris – 180 kg 

7 
Tinkavimo mašina 

(PUTZNECHT, S 44) 
1205160015 2007 1 200,00 

Galingumas – 5,5kW 

Našumas – 22 l/min 

Kompresoriaus našumas – 150 l/min 

Išmatavimai – 1530x640x1090 mm 

Svoris 145 kg 

Iškomplektuota 

8 

Šlifavimo mašina 

(grindų) (BELLE, PRO 

TILT 900) 

1205160017 2007 480,00 

Galingumas – 4 kW 

Disko skersmuo – 910 mm 

Disko greitis – 155 aps./min 

Išmatavimai – 975x1008x2021 mm 

Svoris 100 kg 



9 

Betono transportavimo 

įranga 

(ESTROMAT 260 

DS4-3) 

1205160022 2007 5 760,00 

Gamintojas: UELZENER 

Svoris: 1590 kg, 

talpa: 3,8 m3 / min,  

surinktuvo talpa (bruto): 260 l, 

matmenys: 1520 x 1530 x 4600 mm 

Įrengta: 2 x 20 m skiedinio žarna ir 

surinktuvas medžiagų išleidimui. 

Variklis: dyzelinas, 3 cilindrų DEUTZ 

32,5 kW 

Aušinimas: oro 

kompresorius: Atlas Copco 

išėjimas ESTROMAT DS4-3: 4 m³ / h 

Transportavimas aukštyje: iki 150 m 

Tiekimo slėgis: maks. 8 barų 

granulometrija (frakcija): maks. 16 mm 

naudingas slėginio indo tūris: 220 l 

Bendras slėginio indo tūris: 260 l 

Variklio greitis: 2400 aps / min. 

Degalų bako talpa: 80 litrų. 

Kompresoriaus talpa: 4,1 m³ / min 

10 
Ventiliatorius g/n Nr. 

442 
1205160070 1989 12,00 Neveikiantis, susidėvėjęs 

  

Parduodamą turtą galima apžiūrėti prieš aukcioną 2019 m. lapkričio 5 - 6 dienomis 9-16 

val. Būtina turėti asmens dokumentą ir apžiūros laiką iš anksto suderinti. Už aukciono vykdymą ir 

turto apžiūrą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Fernandas Narkus, tel. 

8 600 36005, el. paštas: fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt. 

Aukcionas įvyks 2019 m. lapkričio 7 d. 9:00 val. Taikos pr. 67, Klaipėda (2 aukšte, 9A 

kab.). 

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, vyks 2019 m. lapkričio 6 d. 9-16 val. 

bei aukciono dieną nuo 8.15 val. iki 8.45 val. Viešųjų pirkimų specialisto kabinete Nr. 16A, Taikos 

pr. 67, Klaipėda, 2 aukšte. Už aukciono dalyvių registraciją atsakingas asmuo – Viešųjų pirkimų 

organizatorius Žilvinas Balsevičius, tel. 8 640 38248, el. paštas 

zilvinas.balsevicius@klaipedosgpmc.lt  

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. 

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir 

savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių pardavimo aukcionuose tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba 

netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių 

pardavimo aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ,,Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) 

naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklėmis", patvirtintomis 2016 m. 

gegužes 24 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktoriaus įsakymu 

Nr. V-158 bei šiomis taisyklėmis. 

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas 

laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo  mažiau kaip du dalyviai. 

Apie aukcioną papildomai pranešta 2019 m. spalio 9 d. dienraštyje „Klaipėda“. 

REIKALAVIMAI AUKCIONO DALYVIAMS 

Aukciono dalyvis registruojantis turi pateikti šiuos dokumentus: 

mailto:fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt
mailto:zilvinas.balsevicius@klaipedosgpmc.lt


- įmonės įregistravimo pažymėjimą arbą aktualaus išrašo iš Juridinių asmenų registro kopiją; 

- įgaliojimą, kuriame turi būti nurodyta: įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, įmonės 

buveinės adresas, banko rekvizitai, kontaktiniai telefono numeriai, elektroninio pašto 

adresas; 

- įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Jeigu aukciono dalyvis yra fizinis asmuo, tuomet jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ir, jei reikia, kitus duomenis, nurodytus šiose taisyklėse. 

Jeigu aukciono dalyvis nepateikia šiame skyriuje nurodytų dokumentų, tokiam asmeniui nėra 

leidžiama dalyvauti aukcione. 

 

Bendrovė aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens 

duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais. 

 

ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE NUPIRKTĄ TURTO OBJEKTĄ IR AUKCIONO 

RENGIMĄ 

Aukciono laimėtojui išrašoma sąskaita apmokėjimui. Aukciono laimėtojas per sąskaitoje nurodytą 

terminą privalo atsiskaityti už perkamą Turtą, pervedant pinigus į aukciono organizatoriaus 

atsiskaitomąją sąskaitą. 

Kai Aukciono laimėtojas sumoka visą Turto pardavimo kainą, aukciono vedėjas surašo aukcione 

parduoto Turto perdavimo aktą 2 egzemplioriais. Šį aktą pasirašo aukciono organizatorius ir 

aukciono laimėtojas. 

Aukcione parduotas Turtas, Turto perdavimo aktas ir su šio Turto naudojimu susijusi 

dokumentacija aukciono laimėtojui perduodami per 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo už Turtą 

dienos.  

Po Turto perdavimo akto pasirašymo per 5 (penkias) darbo dienas aukciono laimėtojas pasiima ir 

išsiveža aukcione įsigytą turtą. Vėluojant išsivežti aukcione įsigytą turtą, nuo 6 darbo dienos 

pradedamas skaičiuoti 20 Eur per parą saugojimo mokestis už kiekvieną turto vienetą.  

Aukcione parduoto Turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis 

dokumentas. 

Jeigu per 3 (tris) darbo dienas aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą Turtą, šis Turtas bus 

parduodamas naujame aukcione, apie tai neinformavus aukciono laimėtojo. Taip pat šiuo atveju 

aukciono organizatorius turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekse (taip pat ir 6.422 straipsnio 2 dalyje). 

Laikoma, kad Turtas neparduotas aukcione, jeigu aukcionas neįvyksta, nes jame įsiregistravo 

mažiau kaip 2 aukciono dalyviai, arba jeigu įvykus aukcionui nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo 

kainos, lygios ar didesnės už pradinę Turto pardavimo kainą. 


