UAB „LG Keleiviams“
KELEIVINIŲ RIEDMENŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS
1. BENDROJI DALIS
1.1. UAB „LG Keleiviams“ (toliau – Pardavėjas), įregistruota Juridinių asmenų registre,
įmonės kodas 305052228, PVM mokėtojo kodas LT100012462811 (kontaktinis adresas: UAB „LG
Keleiviams“, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), numato viešame aukcione parduoti eksploatuotus
keleivinius riedmenis (kiekvieną atskirai):
7 keleivinius vagonus;
8 elektrinių traukinių ER 9M vagonus (5 priekinius, 3 variklinius);
2 lokomotyvus TEP-70 (toliau – keleiviniai riedmenys), nurodytus šių viešo aukciono sąlygų
(toliau – sąlygos) 1 priede.
1.2. Aukščiau nurodyti keleiviniai riedmenys parduodami viešame aukcione (toliau –
aukcionas), vadovaujantis šiomis sąlygomis. Pateikdamas paraišką dalyvauti aukcione, aukciono
dalyvis patvirtina, kad sutinka su aukciono bei sutarties projekto (2 priedas) sąlygomis, todėl dėl šių
sąlygų nebus deramasi.
1.3. Aukciono dalyviai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie aukcione gali veikti
savarankiškai arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitus asmenis
2. AUKCIONE PARDUODAMŲ KELEIVINIŲ RIEDMENŲ PARDAVIMO
PRADINĖS KAINOS
2.1. Šių sąlygų 1 priede Pardavėjas nurodo aukcione parduodamus keleivinius riedmenis, juos
apibūdinančius duomenis bei pradinę pardavimo kainą EUR be PVM.
2.2. Šių sąlygų 1 priede nurodytus keleivinius riedmenis galima apžiūrėti ir susipažinti su jų
pardavimo sąlygomis Vilniuje iki 2019 m. spalio 1 d. darbo dienomis: I-V nuo 8:00 iki 15:00 val. Dėl
keleivinių riedmenų apžiūros kreiptis į UAB „LG Keleiviams“ Verslo vystymo ir rinkodaros
departamento Pardavimų skyriaus vadovą Dangį Rupeiką, tel. +370 5 269 2655, mob. +370 615
48129, el. paštas dangis.rupeika@litrail.lt.
3. REIKALAVIMAI AUKCIONO DALYVIAMS
3.1. Aukciono komisijai pateikiami dokumentai:
3.1.1. juridinio asmens įgaliotas asmuo pateikia įmonės registraciją / veiklą patvirtinančio
dokumento kopiją, įmonės rekvizitus (įmonės buveinės adresą, PVM mokėtojo kodą, banko
rekvizitus, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
įgaliojimą, kuriame turi būti nurodyta: įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento Nr., gyvenamoji vieta ir veiksmai, kuriems atlikti yra įgaliotas asmuo;
3.1.2. fizinis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kontaktinius duomenis
(telefono numerį, elektroninio pašto adresą).
3.2. Aukciono dalyvis kartu su šių sąlygų 3.1 punkte išvardintais dokumentais turi pateikti:
3.2.1. užpildytą paraišką (pateiktą šių sąlygų 3 priede);
3.2.2. bankinį dokumentą, įrodantį, kad įmokėtas aukciono dalyvio piniginis įnašas.
3.3. Jeigu aukciono dalyvis nepateiks šiame skyriuje nurodytų dokumentų, jam nebus leista
dalyvauti aukcione.

4. AUKCIONO DALYVIO PINIGINIS ĮNAŠAS
4.1. Aukciono dalyvio piniginis įnašas yra 3 000 EUR (trys tūkstančiai eurų). Jis turi būti
sumokamas į Pardavėjo sąskaitą Nr. LT91 7044 0600 0829 8168 AB SEB banke.
4.2. Aukciono dalyviui laimėjus aukcioną, aukciono dalyvio piniginis įnašas įskaitomas kaip
suma keleivinių riedmenų pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) įvykdymui užtikrinti.
Sutarties įvykdymo užtikrinimui sumokėta suma grąžinama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po
Pirkėjo visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Piniginis įnašas, kaip Sutarties įvykdymo
užtikrinimas, lieka Pardavėjui jo patirtiems nuostoliams (ar jų daliai), Pirkėjui pažeidus Sutarties
sąlygas, atlyginti.
4.3. Nelaimėjusiam aukciono dalyviui aukciono dalyvio piniginis įnašas grąžinamas ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pasibaigus aukcionui.
4.4. Pardavėjas įgyja teisę pasinaudoti piniginiu įnašu (t. y. jo negrąžinti), jeigu pirkėjas per
sąlygų 5.11 punkte nustatytą terminą nepasirašo Sutarties.
4.5. Aukcionui neįvykus piniginiai įnašai grąžinami visiems aukciono dalyviams, ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo aukciono dienos arba, jiems prašant raštu, gali būti
panaudotas kaip kito (numatomo rengti tų pačių riedmenų) aukciono piniginis įnašas.
5. AUKCIONO VYKDYMAS. SUTARTIES SUDARYMAS
5.1. Aukcionas vyks 2019 m. spalio 2 d. 13.00 val. UAB „LG Keleiviams“ administracijos
pastato patalpose, 215 kabinete (Mindaugo g. 12, Vilniuje).
5.2. Aukcioną vykdo ir jo operacijas įformina UAB „LG Keleiviams“ Keleivinių riedmenų
pardavimo viešo aukciono būdu komisija.
5.3. Aukcione gali dalyvauti 1.3 punkte nurodyti asmenys, pateikę visus 3.1 ir 3.2 punktuose
reikalaujamus dokumentus. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.
5.4. Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 (du) aukciono dalyviai.
5.5. Prieš aukciono pradžią aukciono dalyvis, pateikęs aukciono rengimo ir vykdymo
komisijai visus dokumentus, reikalaujamus 3.1 ir 3.2 punktuose, registruojamas dalyvių registre, jam
įteikiama kortelė su registravimo numeriu.
5.6. Aukciono pradžioje aukciono vedėjas paskelbia bendrą informaciją apie aukcioną ir pagal
sąlygų 1 priede nurodytą keleivinių riedmenų sąrašą paeiliui skelbia kiekvieno keleivinio riedmens
aukcionui suteiktą numerį, trumpai jį apibūdina ir skelbia pradinę pardavimo kainą EUR be PVM ir
minimalų pradinės kainos didinimo intervalą, kuris yra 5 proc. nuo pradinės pardavimo kainos,
apvalinant iki šimtų į didesniąją pusę.
5.7. Aukciono dalyvis pakelia kortelę su numeriu ir siūlo savo kainą EUR, kuri turi būti ne
mažesnė už pradinę pardavimo kainą. Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne
mažesnė už prieš tai pasiūlytą kainą, padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu.
Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį.
Jeigu nei vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas kas 5 sekundes dar tris
kartus pakartoja paskutinę pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam
pakartojimui, aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis keleivinis riedmuo
parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą.
5.8. Aukciono sekretorius į aukciono vedėjo registrą įrašo nupirkto keleivinio riedmens
pardavimo kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį. Aukciono laimėtojas pasirašo šiame
registre.
5.9. Pasibaigus vieno keleivinio riedmens pardavimui, ta pačia tvarka parduodami kiti
keleiviniai riedmenys.
5.10. Aukcione parduotai prekei prie jos kainos priskaičiuojamas PVM.
5.11. Aukciono laimėtojas per 7 (septynias) darbo dienas privalo pasirašyti keleivinių
riedmenų pirkimo–pardavimo sutartį. Jeigu per aukščiau nurodytą terminą aukciono laimėtojas
nepasirašo sutarties, riedmenys laikomi neparduotais aukcione. Riedmenų valdytojas turi teisę

įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.422 straipsnio 2 dalyje. Riedmenų valdytojas turi teisę juos parduoti naujame aukcione, apie tai
pranešęs aukciono laimėtojui. Šiuo atveju nesąžiningas aukciono laimėtojas neturi teisės dalyvauti
naujame aukcione, kuriame tie patys keleiviniai riedmenys parduodami vėl. Nesąžiningas aukciono
laimėtojas praranda teisę į 4.1 punkte nurodyto aukciono dalyvio piniginio įnašo grąžinimą bei
privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų
skirtumą, jeigu naujame aukcione daiktas buvo parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios
nesumokėjo nesąžiningas aukciono laimėtojas.
5.12. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:
5.12.1. neatvyksta nė vienas aukciono dalyvis arba atvyksta tik vienas;
5.12.2. nė vienas iš aukciono dalyvių nepasiūlo sumos, didesnės už nustatytą pradinę kainą.
_______________________________________________
Asmuo, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su aukciono dalyviais:
UAB „LG Keleiviams“ Verslo vystymo ir rinkodaros departamento Pardavimų skyriaus vadovas
Dangis Rupeika, tel. +370 5 269 2655, mob. +370 615 48129, el. paštas dangis.rupeika@litrail.lt.

