SUSITARIMAS DĖL DALYVAVIMO INTERNETINIAME AUKCIONE ___TVARKOS
201 m.
mėnesio diena, Vilnius

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šis Susitarimas reglamentuoja interneto svetainėje www.evgauto.lt skelbiamų turto aukcionų organizavimą ir
vykdymą.
1.2. Šiame Susitarime vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:
Aukcionas – internetinis naudotų transporto priemonių (toliau tekste – Turtas) pardavimo (perleidimo) būdas, kai
neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių Aukcione, skaičius, o teisę įsigyti parduodamą (perleidžiamą) Turtą
įsigyja pasiūlęs už ją didžiausią kainą aukciono dalyvis, su kuriuo pasirašoma Turto pardavimo (perleidimo)
sutartis.
Aukciono objektas – transporto priemonės, jų dalys ir daiktinės teisės į jas.
Aukciono organizatorius –UAB „ Eksporto vystymo grupė“ įmonė, į.k. Įm.k.302521631 reg. buveinė LT –

06306 Ukmergės g.317B, Vilnius.
Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka interneto svetainėje užsiregistravęs pilnametis fizinis arba juridinis asmuo (Aukciono organizatorius ir Aukciono dalyvis toliau Susitarime taip pat vadinami - Šalimis).
Aukciono laimėtojas – aukciono dalyvis aukciono metu pasiūlęs už Turtą didžiausią kainą.
Dalyvavimas Aukcione - veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą
Aukciono dalyviui gali būti taikoma įstatymuose ir šiame Susitarime numatyta civilinė atsakomybė.
Minimali rezervinė suma - pradinė kaina už transporto priemonę, kurią nustato transporto priemonės Pardavėjas.
Pardavėjas - transporto priemonės, kurią siūloma įsigyti aukcione savininkas.
Pirkėjas – registruotas Aukciono dalyvis siūlantis kainą už Turtą.
Susitarimas - susitarimas dėl dalyvavimo internetiniame aukcione www.evgauto.lt tvarkos.
Transporto priemonės kaina - didžiausia už transporto priemonę aukciono sistemoje pasiūlyta suma.
2. PAREIŠKIMAI
2.1. Aukciono dalyvis šio dokumento pasirašymu pareiškia, savo suinteresuotumą dalyvauti aukcione, naudotis
šiame Susitarime nurodytomis teisėmis bei vykdyti pareigas.
2.2. Aukciono organizatorius šio dokumento pasirašymu pareiškia materialinį ir organizacinį sugebėjimą
organizuoti aukcioną bei sutinka su visomis šiuo Susitarimu nustatytomis jo teisėmis ir pareigomis.
3. AUKCIONO ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti sklandų internetinės svetainės www.evgauto.lt veikimą bei
reikalui esant imtis neatidėliotinų priemonių sutrikimams pašalinti;
3.2. Aukciono organizatorius įsipareigoja internetiniame aukcione skelbti patvirtintą ir teisingą informaciją apie
siūlomas pirkti transporto priemones;
3.3. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti, jog internetiniame aukcione siūlomos pirkti transporto
priemonės turėtų visus Lietuvos Respublikoje reikalingus dokumentus transporto priemonės registracijai vykdyti;
3.4. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti, jog aukcione būtų siūlomos pirkti tik transporto priemonės
kurios yra be jokių apribojimų, neįkeistos, neareštuotos, neperleistos, ar kitaip neapsunkintos, taip pat, dėl kurių
nevyksta jokie ginčai teismuose ar arbitražo institucijose;

3.5. Aukciono organizatorius įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti Aukciono dalyvio duomenų saugumą.
4. AUKCIONO DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Aukciono dalyvis įsipareigoja atsakyti už kiekvieną savo pasiūlytą transporto priemonės kainą ir įsigyti
transporto priemonę, jei jo pasiūlyta kaina už transporto priemonę bus didžiausia. Atsisakyti savo siūlymo ar
sumažinti pasiūlytą kainą, draudžiama;
4.2. Aukciono dalyvis įsipareigoja sumokėti šio Susitarimo 7.1. punkte nustatytą pradinį įnašą;
4.3. Aukciono dalyvis, tapęs Aukciono laimėtoju įsipareigoja per 2 kalendorines dienas nuo patvirtinimo, numatyto
šio Susitarimo 5.7. punkte gavimo, su transporto priemonės Pardavėju sudaryti transporto priemonės pirkimopardavimo sutartį, bei atsiimti transporto priemonę;
4.4. Aukciono dalyvis, tapęs Aukciono laimėtoju įsipareigoja per 2 kalendorines dienas nuo patvirtinimo, numatyto
šio Susitarimo 5.7. punkte gavimo, sumokėti savo pasiūlytą transporto priemonės kainą į transporto priemonės
Pardavėjo nurodytą sąskaitą banke;
4.5. Aukciono laimėtojas, įsipareigoja sumokėti Aukciono organizatoriui „Aukciono sėkmės mokestį“ šio
Susitarimo 7.4. punkte nustatytais terminais ir tvarka;
4.6. Aukciono dalyvis įsipareigoja nenaudoti aukciono sistemos neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar
sukčiavimui;
4.7. Aukciono dalyvis įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų bei slaptažodžių jokiems tretiesiems
asmenims. Aukciono dalyvis yra asmeniškai atsakingas už Aukciono dalyvio prisijungimo duomenų išsaugojimą
paslaptyje ir jo prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus. Aukciono organizatorius neatsako
už ryšio sutikimus, Aukciono dalyvio veiksmus tinklapyje www.evgauto.lt, tyčia ar netyčia įvestus duomenis ar
pasiūlymus.
5. AUKCIONAS
5.1. Po šio Susitarimo pasirašymo momento ir pradinio įnašo sumokėjimo, Aukciono organizatorius suteikia
Aukciono dalyviui prieigą prie siūlomų pirkti transporto priemonių sąrašo, detalaus jų aprašymo, nuotraukų, bei
teisę siūlyti jam prieinamą kainą už transporto priemones;
5.1.1. Draudikas, patalpindamas transporto priemonę į aukciono pasiūlą atskleidė visą jam žinomą ir prieinamą
informaciją apie jos faktinę būklę, kuri paaiškėjo/buvo atskleista transporto priemonės apžiūros metu. Pretenzijos
dėl paslėptų defektų nepriimamos. Siūlydamas kainą pirkėjas veikia savo rizika ir yra atsakingas už savo
įsipareigojimų pirkti šią transporto priemonę įvykdymą.

5.2. Aukciono metu yra galimi šie kainos už transporto priemonę siūlymo būdai:
5.2.1. Uždaras siūlymas - aukciono sistema rodys Aukciono dalyviui tik minimalią transporto priemonės rezervinę
sumą, o ne kainos siūlymus. Aukciono dalyvis galės siūlyti bet kokią kainą, kuri yra didesnė už minimalią rezervinę
sumą.
5.3. Siūlymų skaičius kiekvienai transporto priemonei yra neribojamas ir galimas iki konkretaus aukciono
uždarymo;

5.4. Aukciono dalyviai už siūlomas transporto priemones siūlo savo kainą sveikais skaičiais. Jei nenurodyta kitaip,
kainos yra pateikiamos su PVM mokesčiu ir visais kitais Pardavėjui tenkančiais mokesčiais;
5.5. Uždarius aukcioną, aukciono sistemoje ar Aukciono dalyvio siūlymas buvo didžiausias ir ar jis įveikė
minimalią rezervinę sumą parodys šviesų sistema:
5.5.1. Raudona - neįveikta didžiausio už transporto priemonę siūlymo suma;
5.5.2. Žalia - esamu laiku, Aukciono dalyvio už transporto priemonę siūlyta suma yra didžiausia;
5.5.3. Geltona - esamu momentu siūlymas nėra didžiausias;
5.6. Uždarius aukcioną, Aukciono organizatorius kreipiasi į transporto priemonės Pardavėją dėl sutikimo parduoti
transporto priemonę Aukciono laimėtojui;
5.7. Aukciono organizatorius, gavęs transporto priemonės Pardavėjo teigiamą atsakymą dėl transporto priemonės
pardavimo Aukciono laimėtojui, elektroniniu paštu arba trumpaja sms žinute pateikia Aukciono laimėtojui
patvirtinimą dėl transporto priemonės pardavimo. Patvirtinimas dėl transporto priemonės pardavimo Aukciono
laimėtojui pateikiamas per 15 kalendorinių dienų po aukciono uždarymo;
5.8. Pasibaigus 5.7. punkte nustatytam patvirtinimo gavimo terminui ir Aukciono laimėtojui, nesulaukus
patvirtinimo dėl transporto priemonės pardavimo, Aukciono laimėtojas yra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti
transporto priemonę už jo pasiūlytą kaina;
5.9. Aukcionai visuomet uždaromi tam tikrą nustatytą dieną.
6. TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMAS-PARDAVIMAS
6.1. Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis su transporto priemonės Pardavėju pasirašoma ir transporto
priemonė perduodama Aukciono laimėtojui per 15 kalendorinių dienų po 5.7. punkte numatyto patvirtinimo
gavimo;
6.2. Aukciono laimėtojas už transporto priemonę apmoka šio Susitarimo 4.4. punkte numatyta tvarka;
6.3. Transporto priemonės perdavimas vykdomas pasirašant transporto priemonės perdavimo-priėmimo aktą;
6.4. Transporto priemonės gabenimo išlaidas apmoka Aukciono laimėtojas.
6.5. Visi skundai dėl transporto priemonės būklės ar detalių trūkumo turi būti pateikti atvykus pasiimti transporto
priemonę,išsivežus automobilį pretenzijos nepriimamos.
6.8. Aukciono organizatorius neprivalo nagrinėti skundų dėl:
6.8.1. transporto priemonės apgadinimų, padarytų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos;
6.8.2. transporto priemonės apgadinimų, kurie buvo nurodyti aukciono metu;
6.8.3. trūkstamų detalių,ar apgadinimų kurių suma neviršija 10% transporto priemonės kainos.

6.9. Tuo atveju, jei transporto priemonė buvo išardyta, ar trūkstamų detalių kaina viršija 10 %, transporto priemonės
kainos, Aukciono laimėtojas gali pateikti Aukciono organizatoriui reikalavimą, kad būtų perskaičiuota transporto
priemonės kaina. Šiuo atveju, iš Aukciono laimėtojo pasiūlytos transporto priemonės kainos bus minusuojama
trūkstamų detalių vertė;
6.10. Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta, jei:
6.10.1. pateikti duomenys transporto priemonės duomenų lape buvo neteisingi arba neišsamūs (nuslėpti);
6.10.2. transporto priemonės registravimo arba pagaminimo metai buvo akivaizdžiai suklastoti;
6.10.3. yra transporto priemonės apribojimų, įkeitimų, areštų ar kitokių apsunkinimų, trukdančių transporto
priemonės perdavimą 15 dienų laikotarpyje.
7. APMOKĖJIMAS UŽ NAUDOJIMĄSI AUKCIONU
7.1. Aukciono dalyvis, pasirašydamas šį Susitarimą įsipareigoja sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus 200 EUR;
7.2. Pradinio įnašo sumokėjimo būdai:
7.2.1. mokėjimas bankiniu pavedimu į šią Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą banke: A/s.LT
LT757044060007859240, SEB Bankas
7.3. Nutraukus šį Susitarimą ir Aukciono dalyviui neturint jokių įsipareigojimų Aukciono organizatoriui, pradinis
įnašas grąžinamas Aukciono dalyviui per 15 kalendorinių dienų nuo Susitarimo nutraukimo;
7.4. Gavus šio Susitarimo 5.7. punkte numatytą patvirtinimą, Aukciono laimėtojas sumoka Aukciono organizatoriui
„Aukciono sėkmės mokestį“, kuris yra lygus 10% nuo statymo sumos,bet nedaugiau nei 150 EUR. „Aukciono
sėkmės mokestis“ Aukciono organizatoriui sumokamas per 5 kalendorines dienas po 5.7. punkte numatyto
patvirtinimo gavimo 7.2.1. ir 7.2.2. punktuose nurodytais būdais.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Aukciono dalyviui neįvykdžius šio Susitarimo 4.3., 4.4., 4.7 punktuose numatytų įsipareigojimų, Aukciono
dalyvis įsipareigoja sumokėti baudą, lygią 200 EUR. Aukciono organizatorius turi teisę išskaičiuoti baudos sumą iš
Aukciono dalyvio sumokėto pradinio įnašo;
8.2. Aukciono dalyvis, neįvykdęs šio Susitarimo 4.4., 4.7. punktuose numatytų įsipareigojimų, įsipareigoja mokėti
0,2 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną;
8.3. Aukciono dalyviui pažeidus šio Susitarimo 4 dalyje numatytus įsipareigojimus, Aukciono organizatorius turi
teisę vienašališkai nutraukti šį Susitarimą, pašalinti Aukciono dalyvį iš aukciono sistemos,bei reikalauti atlyginti
draudimo bendrovės patirtus nuostolius,kurie atsirado dėl aukciono laimėtojo kaltės.
8.4. Jei Susitarimas nutraukiamas dėl Aukciono dalyvio neįvykdytų įsipareigojimų,tuomet šio Susitarimo 7.1.
punkte nurodytas pradinis įnašas Aukciono dalyviui negrąžinamas.
9. SUSITARIMO GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

9.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja vienerius metus. Susitarimo galiojimas
automatiškai prasitęs, nė vienai iš Šalių nepareiškus rašytinio pageidavimo dėl Susitarimo nutraukimo;
9.2. Susitarimo nutraukimas neatleidžia Aukciono dalyvio nuo įsigytų transporto priemonių apmokėjimo, bei kitų
šiuo Susitarimu prisiimtų įsipareigojimų vykdymo;
9.3. Šio Susitarimo Šalys gali nutraukti Susitarimą iš anksto prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėję kitą Šalį;
9.4. Susitarimas taip pat nutraukiamas Aukciono dalyviui nevykdant šiuo Susitarimu prisiimtų įsipareigojimų,
sukčiaujant, taip pat Šalių bankroto ar reorganizacijos atvejais.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Visa informacija, esanti šiame Susitarime, yra laikoma konfidencialia ir negali būti naudojama tikslais,
nesusijusiais su įsipareigojimų pagal šį Susitarimą vykdymu;
11.2. Visi pranešimai ir užklausimai, kuriuos Šalys įsipareigoja pateikti viena kitai, bus laikomi pateiktais tinkamai,
jei tokie pranešimai ir kiti dokumentai yra siunčiami Šalių šiame Susitarime nurodytais buveinių adresais arba
elektoriniu paštu;
11.3. Dėl Susitarimo sudarymo, aiškinimo ir/ ar vykdymo iškilusius ginčus Šalys sprendžia taikiai, o nepavykus
susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme;
11.4. Šalys pareiškia, jog Susitarimas sudarytas laisva Šalių valia, vadovaujantis sąžiningumo ir teisingumo
principais;
11.5. Susitarimas gali būti pakeistas ar papildytas tik rašytiniu Šalių susitarimu;
11.6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba: po vieną kiekvienai Šaliai.

Aukciono organizatorius:
UAB “Eksporto vystymo grupė”
Įm.k.302521631,
PVM kodas LT100005472215
LT –06306 Ukmergės g.317B, Vilnius
Tel.868753353
A/s. LT757044060007859240,
SEB Bankas

Aukciono dalyvis

