
VIEŠOJO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMAS NESUSIKOMPOSTAVUSIOS 
MEDIENOS IR KOMPOSTO MIŠINYS 

 

 

1. Pavadinimas: Nesusikompostavusios medienos ir komposto mišinys. 

2. Kiekis: apytikslis kiekis 10000 tonų, tikslus kiekis bus nustatytas išvežant jį iš laikymo vietos. 

3. Laikymo vieta: Glaudėnų km. žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. 

4. Pradinė pardavimo kaina: 1,00 Eur. be PVM/t. 

5. Parduodamas turtas nuosavybės teise priklauso UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centras. 

6. Parduodamo turto daiktinės teisės nesuvaržytos. 

7. Aukcionas vyks 2018 m. spalio 24 dieną 10:00 valandą adresu: Tomo g. 2, LT-91245 

Klaipėdoje, antrame aukšte. 

8. Aukcioną organizuoja ir praveda UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, 

atsakingas asmuo: Tomas Mataitis, viešųjų pirkimų ir projektų administravimo skyriaus 

viršininkas (Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel.: 8 46 211 947; faks.: 8 46 310 105; el.paštas: 

tomas.mataitis@kratc.lt ). 

9.  Aukciono objekto apžiūros klausimu kreiptis nuo 2018 m. spalio 17 dienos į aukcioną 

organizuojantį asmenį: Tomą Mataitį. 

10. Kiekvienas potencialus pirkėjas, norintis dalyvauti viešame aukcione, turi pervesti į UAB 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (įmonės kodas 163743744) atsiskaitomąją 

sąskaitą Nr. LT704010042300356644, esančią AB DNB banke, banko kodas 40100, 

registracijos mokestį 30 (trisdešimt) Eurų. 

11. Potencialus pirkėjas, norintis įsiregistruoti viešo aukciono dalyviu, uždarajai akcinei 

bendrovei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, esančiai Tomo g. 2, LT-91245 

Klaipėda, iki 2018 m. spalio 24 d. 10:00 val. užklijuotame voke turi pateikti: 

12. Laisvos formos paraišką dalyvauti viešame aukcione. 

13. Banko įstaigos išduotus dokumentus, patvirtinančius, jog į uždarosios akcinės bendrovės 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras nurodytą sąskaitą pervesti 10 punkte nurodytas 

registracijos mokestis. 

14. Nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu potencialiam pirkėjui atstovauja kitas asmuo. 

Kai potencialus pirkėjas yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. 

15. Įmonės registravimo pažymėjimo notaro patvirtintą nuorašą, jeigu potencialus pirkėjas yra 

įmonė. Kai potencialus pirkėjas yra užsienio įmonė, turi būti pateiktas nustatyta tvarka 

legalizuotas dokumentas, patvirtinantis šios įmonės įregistravimą. 

16. Potencialus pirkėjas 12-15 punktuose nurodytus dokumentus uždarajai akcinei bendrovei 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras turi pateikti užklijuotame voke asmeniškai arba 

išsiųsti paštu registruotu laišku. Ant voko reikia užrašyti uždarosios akcinės bendrovės 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras adresą, norimo nusipirkti aukcione objekto 

pavadinimą, viešo aukciono datą bei nuorodą „Su viešo aukciono dokumentais”. 

 

 


