Skelbiamas BAB banko SNORAS kilnojamojo turto Laisvasis pardavimas
Parduodamas turtas:
TURTO
NR.

TURTO PAVADINIMAS

TURTO
GRUPĖ

PARDAVIMO
KAINA, EUR
(PVM įskaičiuotas)

515731

Antikvarinis suolas-skrynia XIX a.pab.

Antikvariatas

644

515734

Antikvarinė raižyta spintelė

Antikvariatas

958

515735

Antikvarinis kasos aparatas

Antikvariatas

280

515739

Verpimo ratelis, Automobilio Ford ratas, Šturvalas (kompl.)

Antikvariatas

280

El. paštas pasiūlymų teikimui: pardavimai@snoras.com
Turto savininkas (pardavėjas): BAB bankas SNORAS, įmonės kodas 112025973.
Banko sąskaita, į kurią sumokamas dalyvio mokestis ir sumokama už įsigytą turtą Nr. LT90
7044 0600 0776 2067, AB SEB bankas.
Dalyvio registracijos mokestis: 10 Eur. Dalyvio registracijos mokestis laimėtojui
įskaitomas į kainą, kitiems dalyviams grąžinamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo
grąžinti dalyvio registracijos mokestį pateikimo į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo gautas
mokėjimas.
Pasiūlymai priimami iki 2020-02-04 24 val. 00 min. elektroniniu paštu
pardavimai@snoras.com. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą
turi pateikti savo teises patvirtinančius dokumentus.
Turto apžiūra vykdoma iš anksto darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., Tel. Nr. +370 688 29
893;
Turto pardavimo tvarka: Turtas parduodamas vykdant Laisvąjį pardavimą asmeniui, kuris
pasiūlo už turtą didžiausią kainą. Pasiūlymai turto įsigijimui teikiami lietuvių kalba užpildant
Laisvojo pardavimo skelbime pateikiamą formą (Priedas Nr. 1). Siūloma turto pirkimo kaina
turi būti nurodoma eurais sveikais skaičiais. Pasiūlymai mažesni už pradinę pardavimo
kainą, laikomi negaliojančiais, yra diskvalifikuojami ir Laisvajame pardavime nedalyvauja.
Didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis laikomas laisvojo pardavimo laimėtoju, tik jeigu pasiūlyta
kaina yra lygi ar didesnė už turto pradinę pardavimo kainą.
Turtas yra parduodamas tokios būklės, kokios jis yra Laisvojo pardavimo metu. Pardavėjas
neteikia ir neteiks jokių garantijų dėl parduodamo turto vertės, būklės, atitikimo teisės aktų
reikalavimams, tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai ar kitų savybių.
Teikdami pasiūlymus dalyviai patvirtina, kad turi teisę dalyvauti Laisvajame pardavime,
įsigyti jame parduodamą turtą, sutinka gauti ir gali įvykdyti prisiimtas prievoles bei, Laisvojo
pardavimo vykdytojui pareikalavus, įsipareigoja nedelsiant pateikti tai patvirtinančius
dokumentus. Dalyviai, teikdami pasiūlymus, taip pat sutinka, kad visa jiems su Laisvuoju
pardavimu susijusi informacija būtų siunčiama jų nurodytu el. paštu ir patvirtina, kad
nurodytu paštu išsiųsti el. laiškai bus laikomi tinkamai įteiktais dalyviui, taip pat, patvirtina,
kad iš pasiūlyme nurodyto el. pašto gauta dalyvio korespondencija (įskaitant kainos
padidinimus) laikoma jo patvirtinta ir įpareigojanti dalyvį.

Pasiūlymas laikomas galiojančiu tik jei yra sumokėtas Dalyvio registracijos mokestis. Dalyvio
registracijos mokestis laikomas sumokėtu nuo jo įskaitymo Turto pardavimo skelbime
nurodytoje pardavėjo banko sąskaitoje. Jei registracijos mokestis įskaitomas po pasiūlymo
pateikimo, pasiūlymas laikomas galiojančiu nuo tokių lėšų įskaitymo, tačiau tik tuo atveju, jei
lėšos buvo įskaitytos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Ne vėliau kaip kartu su pasiūlymu pateikiami Dalyvio registracijos mokesčio sumokėjimą
patvirtinantys dokumentai (mokėjimo pavedimo nurodymas), taip pat įgaliojimas (jei
pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo), jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymas teikiamas
jungtinės veiklos dalyvių vardu).
Pasiūlymai, kurie pateikti pasibaigus jų pateikimo terminui nepriimami ir turto savininkas bei
laisvojo pardavimo vykdytojas neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių dokumentai
nebuvo gauti nustatytu laiku.
Pardavėjas bet kuriuo momentu iki laisvojo pardavimo pabaigos turi teisę dėl bet kokių
priežasčių nutraukti laisvojo pardavimo vykdymą aplamai ir konkrečiam inventoriui ir
neatsako už bet kokius dalyvių nuostolius, susijusius su laisvojo pardavimo vykdymo
nutraukimu. Jeigu laisvojo pardavimo vykdymas šiame punkte nustatyta tvarka nutraukiamas
po to, kai dalyvis pateikė pasiūlymą, laisvojo pardavimo vykdytojas nedelsdamas apie tai
informuoja dalyvį, dalyviui taip pat grąžinamas sumokėtas dalyvio registracijos mokestis.
Dalyvis, pripažintas laisvojo pardavimo Laimėtoju, privalo:
(i)

(ii)

ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti laisvojo pardavimo aktą
ir/ar pasirašyti turto pirkimo – pardavimo be varžytynių sutartį, kurie yra
nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai bei pateikti visus Vykdytojo
pareikalautus dokumentus patvirtinančius teisę įsigyti turtą ir gebėjimą įvykdyti
prisiimtas prievoles. Jeigu laimėtojas per nustatytą terminą neįvykdo bent vienos
šiame punkte nurodytos pareigos (nepriklausomai nuo neįvykdymo priežasčių),
laikoma, kad jis atsisako įsigyti turtą. Tokiam dalyviui Dalyvio registracijos
mokestis negrąžinamas.
pateikti banko ar kitos mokėjimo įstaigos patvirtintą (-us) mokėjimo pavedimą (us), patvirtinantį (-čius), kad į pardavėjo sąskaitą sumokėta visa suma, už kurią jis
pirko turtą. Jeigu laimėtojas per šiame punkte nurodytą terminą nesumoka visos
sumos, už kurią laisvajame pardavime pirko turtą, šio turto laisvasis pardavimas
laikomas neįvykusiu. Nuosavybės teisės į turtą laimėtojui perleidžiamos tik po
visiško atsiskaitymo už jį.

Kainų didinimo intervalai:
Pradinė turto kaina, EUR
Nuo 0,01 iki 49,99
Nuo 50 iki 299,99
Nuo 300 iki 999,99
1.000 ir daugiau

Minimalus kainos didinimo
intervalas, EUR
2
5
20
50

Pasiūlymus pateikę dalyviai informuojami, jei buvo pateiktas didesnis pasiūlymas ir jiems
suteikiama galimybė padidinti jų pateiktą pasiūlymą.
Padidinti pasiūlymai gali būti teikiami el. laišku nurodant padidintą kainą ir iš naujo nepildant
pasiūlymo formos, tačiau toks laiškas privalo būti siunčiamas iš pradiniame pasiūlyme
nurodyto el. pašto adreso. Kainos didinimas turi būti aiškus ir besąlyginis, jis turit atitikti
minimalius kainos didinimo intervalus.
Gavus tokio pat dydžio pasiūlymus, pirmaujančiu pasiūlymu laikomas anksčiausiai Vykdytojo
gautas pasiūlymas, neatsižvelgiant į tokio pasiūlymo išsiuntimo laiką.

PRIEDAS Nr. 1
PASIŪLYMAS
DĖL KREDITO ĮSTAIGOS TURTO PIRKIMO
2020 m. ______________ mėn. _____ d.
Dalyvio pavadinimas
Dalyvio adresas
Dalyvio kodas
Kontaktinio asmens dėl pasiūlymo vardas,
pavardė, telefono Nr.
El. pašto adresas

Turto (toliau – Turtas) kodas:

Siūloma kaina IŠ VISO, EUR:

Pasiūlymas galioja Turto pardavimo skelbime nurodytą terminą, taip pat papildomą terminą, jei
toks būtų numatytas siekiant suteikti galimybę padidinti pasiūlymus.
Pateikdamas šį pasiūlymą Dalyvis besąlygiškai ir neatšaukiamai pareiškia ir patvirtina, kad:
1. Dalyvis turi teisę dalyvauti Turto pardavime ir gali prisiimti bei įvykdyti visus iš to kylančius ir
galinčius kilti įsipareigojimus;
2. Pasiūlymą pasirašantis asmuo turi visus reikiamus įgaliojimus pateikti šį pasiūlymą, yra gauti visi
leidimai, patvirtinimai, sutikimai ir pritarimai, kuriuos reikia gauti dėl Turto įsigijimo pagal taikytinus
teisės aktus, sutartis, teismo sprendimus ar kitus Dalyviui taikytinus dokumentus ar reikalavimus;
3. Dalyvis yra susipažinęs ir neturi prieštaravimų ar pretenzijų dėl Turto laisvojo pardavimo skelbime
nurodytos turto pardavimo tvarkos ir procedūrų; Dalyvis gavo ir patikrino visą jo apsisprendimą įsigyti
Turtą galinčią lemti informaciją, ir siekia įsigyti Turtą tokį, koks jis yra;
4. Dalyviui šiame pasiūlyme nurodytu el. paštu išsiųsti laiškai, susiję su Turto pardavimu, bus laikomi
tinkamai jam įteiktais, t.y. Dalyvis pats prisiima atsakomybę, jei dėl bet kokių priežasčių (įskaitant, bet
kokius saugumo nustatymus, technines priežastis ar kt.) Dalyvis negautų jam išsiųstos
korespondencijos;
5. Šiame pasiūlyme nurodytas el. paštas yra vienareikšmiškai susietas su Dalyviu; jis leidžia
identifikuoti Dalyvį; yra numatytos techninės ir organizacinės priemonės (saugus slaptažodis ir kt.)
užtikrinantys, kad tik Dalyvis gali jį tvarkyti; iš šio el. pašto gauta Dalyvio korespondencija (įskaitant
kainos padidinimus) laikoma jo patvirtinta ir įpareigojanti Dalyvį;
6. Pasiūlymas teikiamas visam šiame pasiūlyme nurodytu Turto kodu apibrėžtam Turtui, be jokių
išlygų ar papildomų sąlygų.

PRIDEDAMA:
1. [Registracijos mokesčio mokėjimo pavedimas/banko garantija];
2. [Įgaliojimas, jungtinės veiklos sutartis ar kt.]

