AUKCIONO VYKDYMO IR ATSISKAITYMO UŽ AUKCIONE PARDUOTĄ BENDROVĖS
TURTĄ TVARKA IR TERMINAI
I. AUKCIONO VYKDYMAS
1. Aukciono dalyvius registruoja komisijos sekretoriaus registracijos žurnale (priedas Nr.1) ,
o aukcione turi teise dalyvauti aukciono dalyviai, įsigiję dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu.
Žiūrovai, įsigiję žiūrovo bilietą, turi teisę stebėti aukcioną, bet neturi teisės įsigyti aukcione
parduodamo turto.
2. Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.
3. Aukciono metu aukciono sekretorius rašo aukciono vedėjo registrą (forma pateikiama 2
priede).
4. Prasidėjus aukcionui, aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina
jį, skelbia pradinę kainą ir minimalų jos didinimo intervalą. Minimalus kainos didinimo intervalas
turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.
5. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti šį turtą, turi pakelti aukciono dalyvio bilietą su įrašytu
dalyvio numeriu, nukreiptu į vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.
6. Vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį.
7. Jeigu nė vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, vedėjas kas 5 sekundes dar tris
kartus pakartoja paskutiniąją paskelbtą kainą, aukciono dalyvio numerį, tardamas pakartojimų
skaičių. Nuskambėjus trečiajam skaičiui, aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia,
kad šis turto vienetas parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą.
8. Turto vieneto pardavimo kainą ir ją pasiūliusio dalyvio bilieto numerį aukciono
sekretorius įrašo aukciono vedėjo registre.
9. Aukciono laimėtojas privalo parodyti komisijai savo bilietą, įgaliojimą, jeigu jis veikia
įgaliotas kito asmens, ir aukciono sąlygose nurodytu laiku ir sutartu būdu sumokėti jo pasiūlytą
turto kainą.
10. Aukciono laimėtojas, atsisakęs užsiregistruoti aukciono vedėjo registre, netenka teisės
toliau dalyvauti aukcione, nors turi įsigijęs aukciono dalyvio bilietą. Tokiu atveju bendrovės turto
vienetas parduodamas tame pačiame aukcione iš naujo.
11. Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto
vienetas.
II. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE PARDUOTĄ TURTĄ IR AUKCIONO RENGIMĄ
12. Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą bendrovės turtą atsiskaito skelbime apie
aukcioną nurodyta tvarka ir laiku.
13. Jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione parduotą bendrovės turtą
nedelsdamas, aukciono vedėjas išrašo jam laisvos formos pažymą, kurioje nurodomas bendrovės
pavadinimas, jos adresas, aukciono laikas ir vieta, parduoto turto pavadinimas, kiekis, aukciono
laimėtojo pasiūlyta kaina, duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui suformuluoti, taip pat iki
kurios dienos, kokiu adresu ir kam jis turi pateikti banko dokumentą, kad jis atliko mokėjimą.
14. Jeigu praėjus nustatytajam laikui aukciono laimėtojas nepateikia aukciono rengėjui
banko dokumento, bendrovės turtas laikomas neparduotu aukcione. Tokiu atveju aukciono vedėjas
turi teisę šį turtą parduoti naujame aukcione, per dvi darbo dienas pranešęs apie tai aukciono
laimėtojui. Nesąžiningas aukciono laimėtojas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione, be to, jis
netenka įmokėto pradinio aukciono dalyvio įnašo, taip pat privalo sumokėti kainų skirtumą, jeigu
naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas
pirkėjas.
15. Jeigu aukciono laimėtojas atsiskaito už aukcione pirktą turtą iš karto ar per nurodytąjį
laiką (3 darbo dienos) pateikia aukciono rengėjui banko dokumentą, jam per 3 darbo dienas
perduodamas jo nupirktas turtas, kita su turto naudojimu susijusi turima dokumentacija ir
pateikiamas aukcione parduoto turto perdavimo aktas (jo forma pateikiama 3 priede).
16. Aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą
patvirtinantis dokumentas.

