
Skelbimas dėl aukciono 
 
2022 m. lapkritis 
 
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, juridinio asmens kodas 191349831, registruotos buveinės adresas 

M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, skelbia pripažinto nereikalingu turto pardavimą viešame prekių aukcione. 
Pirmas tiesioginis aukcionas vyks 2022 m. lapkričio 25 d. 10:00 val.  per Microsoft TEAMS platformą. Nepardavus turto šiame aukcione, 

pakartotinis tiesioginis aukcionas vyks per Microsoft TEAMS platformą 2022 m. gruodžio 9 d. 10:00 val. Neparduoto turto kaina pakartotiniame 
aukcione bus mažinama, tačiau ne daugiau nei 30 proc. nuo pradinės sumos nurodytos pirmajame aukcione. 
Aukcione parduodamo turto sąrašas: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Pagaminimo 

metai 
Bendri techniniai duomenys Individualūs techniniai duomenys 

Pradinė 
kaina, 
Eur 

1. 
Monitorius (paciento 
gyvybinėms funkcijoms 
sekti) PDJ3000 

2020.03.01 

Rezoliucija: 1024x768; 
Kalbos: anglų, kinų, ispanų, 
turkų, rusų, prancūzų; 
72 val., duomenų 
saugojimas; 
2 baterijų lizdai; 
Krovimo laikas 5-6 val.; 
CE ženklinimo nėra. 

Išmatavimai: 30 cm x 31 cm x 16 cm; 
Svoris: 7 kg; 
Galingumas: 100 – 250 V, 50/60 Hz, 110 VA; 
Parametrai: ECG, RESP, NIBP,TEMP, SPO2, PR. 

490,00 

2. 
Monitorius (paciento 
gyvybinėms funkcijoms 
sekti) PDJ5000C 

2020.03.01 

Išmatavimai:  37 cm x 37 cm x 17 cm; 
Svoris: 9 kg; 
Galingumas: 100 – 250 V, 50/60 Hz, 110 VA; 
Parametrai: ECG, RESP, NIBP,TEMP, SPO2, PR, 
ETCO2. 

1190,00 

3. 
Monitorius (paciento 
gyvybinėms funkcijoms 
sekti) PDJ3000C 

2020.03.01 

Išmatavimai:  37 cm x 37 cm x 17 cm; 
Svoris: 9 kg; 
Galingumas: 100 – 200 V, 50/60 Hz, 110 VA; 
Parametrai: ECG, RESP, NIBP, TEMP, SPO2, PR. 

595,00 

Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti 2022 m. lapkričio 14 - 24  dienomis (esant antram aukcionui 2022 m. lapkričio 28 - gruodžio 8 
dienomis) iš anksto susitarus nuo 10.00 val. iki 15.00 val. Dėl turto apžiūros kreiptis į L. Jeršovienę tel. +370 600 20651, 
el.  l.jersoviene@essc.sam.lt.  

Aukcione gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti 
Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse esančių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir 



atstovybės. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti 
įgaliojimą ir asmens dokumentą.  

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5 Eur su PVM, sumokamas banko pavedimu į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių 
sveikatai situacijų centro banko sąskaitą Nr. LT517300010002457700, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000. Sumokėjus banko 
pavedimu, pavedimo kopiją atsiųsti el. paštu aukcionas@essc.sam.lt.  Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir 
neįskaitomas į turto pardavimo kainą. 

Aukciono dalyviai bus registruojami nuo 2022 m. lapkričio 14 d.  9:00 val. iki lapkričio 24 d. iki 15:00 val. (esant antram aukcionui 
2022 m. nuo lapkričio 28 d.  9:00 val. iki gruodžio 8 d. 15:00 val.) el. paštu aukcionas@essc.sam.lt. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus 
ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.  

Minimalus kainos didinimo intervalas – 10 € nuo pradinės kiekvieno nurodyto turto pardavimo kainos. 
Kontaktinis asmuo dėl aukciono – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Medicinos rezervo saugojimo 

ir farmacinės veiklos skyriaus patarėja I. Palenskė, tel. +370 600 20656, el. p. i.palenske@essc.sam.lt.  
Su aukciono laimėtoju sudaroma įstatymų nustatytos formos turto pirkimo – pardavimo sutartis per 14 kalendorinių dienų nuo turto 

pardavimo aukcione dienos. Jeigu per aukciono organizatoriaus nurodytą terminą sutartis nepasirašoma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, 
kad aukciono laimėtojas atsisakė pasirašyti sutartį. 

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į aukščiau 
nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Parduotas aukcionuose turtas atgal nepriimamas ir nekeičiamas, lėšos už parduotą turtą negrąžinamos. 
 
 


