
UAB „ALYTUAS ŠILUMOS TINKLAI“ (TOLIAU– BENDROVĖ) VIEŠO EL. 

AUKCIONO BŪDU PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 

 

Pastatas – Boilerinė, kurio bendras plotas 101.65 kv. m, plane pažymėtas 1H1p (unikalus 

Nr. 1197-3008-4016), adresas Miklusėnų g. 24B, Alytus (toliau – Turtas) 

Pradinė pardavimo kaina – 25 000,00 Eur 

Aukcionas vykdomas e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje 

www.evarzytynes.lt 

 

Pastaba: Aukciono laimėtojui, kuris yra ne PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo 

kainos nebus priskaičiuojamas PVM, o Aukciono laimėtojui, kuris yra PVM mokėtojas prie 

galutinės pardavimo kainos bus priskaičiuotas 21 % PVM, nes Bendrovė deklaravo mokesčių 

administratoriui pasirinkimą skaičiuoti PVM pagal PVM įstatymo 32 straipsnio 3 dalį. 

 

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 1 000 Eur; 

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 2 500 Eur; 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 100 Eur.  

 

Dėl informacijos apie parduodamą turtą ir parduodamo turto apžiūros kreiptis į Ramūną 

Savuką, mob. 865589865, el. paštas ramunas.savukas@alytausst.lt. 

 

Aukciono vykdymo eiga: 

1) Dalyvių registracijos pradžia – 2020 03-23 00:00 

2) Dalyvių registracijos pabaiga – 2020-04-03 23:59 

3) Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė – 3 d. d. 

4) Aukciono pradžia – 2020-04-09 09:00 

5) Aukciono pabaiga – 2020-04-10 13:59 

 

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki 

dokumentų pateikimo registruoti mokėti į UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (juridinio asmens kodas 

149947714) sąskaitą LT507300010002207264, AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000. 

Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma per 30 

dienų nuo aukciono pabaigos, o galutinis atsiskaitymas turi būti įvykdytas iki pirkimo-pardavimo 

sutarties pasirašymo. Atsiskaitymas vykdomas iš karto arba dalimis.  

Aukciono laimėtojui per nurodytą terminą nesumokėjus visos turto kainos, sutartis 

nutraukiama, o garantinis įnašas negrąžinamas. Jeigu per nurodytą terminą sandoris nesudaromas 

dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sandorį. 

Bendrovė įgyja teisę negrąžinti dalyvio garantinio įnašo, jei laimėjęs aukcioną dalyvis atsisako 

sudaryti sandorį. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, 

sumokėjusiems garantinį įnašą, bet nesiregistravusiems į aukcioną, garantiniai įnašai grąžinami 

per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. 

http://www.evarzytynes.lt/
mailto:ramunas.savukas@alytausst.lt


Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant ir atlygį notarui, apmoka aukciono laimėtojas. 

Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma pardavėjo nurodytame notarų biure. 

Pastaba: Aukciono laimėtojui, kuris yra ne PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo 

kainos nebus priskaičiuojamas PVM, o Aukciono laimėtojui, kuris yra PVM mokėtojas prie 

galutinės pardavimo kainos bus priskaičiuotas 21 % PVM, nes Bendrovė deklaravo mokesčių 

administratoriui pasirinkimą skaičiuoti PVM pagal PVM įstatymo 32 straipsnio 3 dalį. 

 





 


