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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS VANDENYS“ 

Vandenų g. 1, Naujasodžio k., LT-28113 Utenos r., 

tel. (8 389) 65 110, el. p. info@utenosvandenys.lt, www.utenosvandenys.lt, 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183633981, PVM mokėtojo kodas LT836339811 

 

DĖL PAKARTOTINIO AUKCIONO VYKDYMO 

 

UAB „Utenos vandenys“ įmonės kodas 183633981, Vandenų g.1, Naujasodžio k., 28113 

Utenos r., skelbia pakartotinį turto pardavimą viešo aukciono būdu.  

Parduodamas turtas: 

1. Ratinis traktorius T-150K, valst. Nr. 7524LC. Pagaminimo metai – 1981. Kuras – dyzelinas. 

Galia – 121,5 kW. Variklis – SMD-62. Būklė nustatoma apžiūrint ją vietoje. Pradinė pardavimo 

kaina 2400,00 € su PVM;   

2. Ratinis traktorius T-150K, valst. Nr. 9128LZ. Pagaminimo metai – 1987. Kuras – dyzelinas. 

Galia – 121,5 kW. Variklis – SMD-62. Reikalingas greičių dėžės remontas. Pradinė pardavimo 

kaina 2500,00 € su PVM;   

3. Ratinis traktorius T-150K, valst. Nr. 5616LC. Pagaminimo metai – 1991. Kuras – dyzelinas. 

Galia – 121,5 kW. Variklis – SMD-62. Reikalingas greičių dėžės remontas. Pradinė pardavimo 

kaina 2600,00 € su PVM;   

4. Automobilis Renault Kangoo, valst. Nr. DUZ099. Pagaminimo metai – 2000. Kuras – benzinas. 

Galia – 55 kW. Variklio darbinis tūris – 1390 cm³. Greičių dėžė – mechaninė. TA – negalioja. 

Būklė nustatoma apžiūrint ją vietoje. Pradinė pardavimo kaina 200,00 € su PVM;   

5. Automobilis GAZ 27057, valst. Nr. EJG686. Pagaminimo metai – 2005. Kuras – dyzelinas. 

Galia – 75 kW. Variklio darbinis tūris – 2417 cm³. Leidžiama maksimali masė – 3500 kg. 

Greičių dėžė – mechaninė. TA – negalioja. Būklė nustatoma apžiūrint ją vietoje. Pradinė 

pardavimo kaina 600,00 € su PVM;   

Pakartotiniam aukcionui pasiūlymai įsigyti turtą, pasirašyti aukciono dalyvių, turi būti pateikti 

raštu užklijuotuose vokuose, adresu UAB „Utenos vandenys“ sekretoriatas (II aukštas) Vandenų g. 

1, Naujasodžio k., LT-28113 Utenos r., Lietuva, iki 2021-05-04 15:00 val. Vėliau gauti pasiūlymai 

nebus priimami. Pasiūlymuose turi būti nurodyta aukciono dalyvio vardas, pavardė ar juridinio 

asmens pavadinimas, gyvenamoji (buveinės) vieta, siūlomo įsigyti turto pavadinimas, siūloma kaina 

skaičiais ir žodžiais. Ant voko turi būti užrašyta „Pasiūlymas 2021-05-05 UAB „Utenos vandenys“ 

pakartotiniam pardavimo aukcionui, neatplėšti iki 13:00 val.“ 
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Vokai su pasiūlymais bus plėšiami 2021 m. gegužės 5 d. 13:00 val. UAB „Utenos vandenys“ 

pasitarimų salėje (administracinio pastato I aukštas), adresu Vandenų g. 1, Naujasodžio k., LT-

28113 Utenos r. 

Aukciono laimėtoju skelbiamas pirkėjas, kuris užklijuotame voke bus nurodęs didžiausią turto 

pirkimo kainą. Jeigu kelių pirkėjų pasiūlyme nurodytos kainos yra vienodos, laimėtoju skelbiamas 

pirkėjas, kuris voką su pasiūlymu pateikė ankščiau. 

Detalesnę informaciją teikia UAB „Utenos vandenys“ komercijos ir mechanikos tarnybos 

viršininkas Dainius Vazgelevičius, tel. (8 389) 4 35 87, el. paštas 

d.vazgelevicius@utenosvandenys.lt. Aukciono taisyklės paskelbtos UAB „Utenos vandenys“ 

internetinėje svetainėje www.utenosvandenys.lt. 
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