ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ
1.

Учасники Аукціону допускаються до торгів виключно за умови отримання

Номеру Учасника;

2.

Учасник торгів несе повну юридичну відповідальність за передачу Номера

Учасника третім особам та наслідки, які можуть виникнути в результаті таких дій. У
разі втрати Номера Учасник зобов’язаний негайно повідомити про це Організатора
Аукціон;

3.

Учасники торгів, які виступають представниками Учасників Аукціону повинні

мати при собі доручення;

4.

Учасники Аукціону можуть бути присутні на торгах у супроводі третіх осіб, які

також повинні бути зареєстровані;

5.

У приміщенні, де проходять Аукціонні торги, мають право бути присутні:

уповноважені особи Організатора Аукціону та обслуговуючий персонал, Учасники
Аукціону, а також особи, запрошені Організатором Аукціону;

6.

Учасниками аукціонних торгів з продажу необробленої деревини можуть бути

виключно юридичні та фізичні особи-підприємці, які отримали дозвіл на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;

7.

Початок та завершення Аукціонних торгів оголошується Ліцитатором;

8.

Під час проведення Аукціонних торгів забороняється користуватись мобільними

пристроями та ходити по залу. (прохання вимкнути мобільні пристрої);

9.

Усі Учасники торгів зобов’язані дотримуватися тиші та утримуватися від рухів,

які можуть бути розцінені Ліцитатором, як пропозиція підвищення ціни, крім випадків,
коли Учасник дійсно має намір запропонувати підвищення ціни;

10. У разі порушення присутніми особами порядку проведення Аукціонних торгів,
Ліцитатор має право усунути таких осіб від подальшої участі у Аукціонних торгах та
вимагати від них залишити приміщення проведення торгів;

11. З метою запобігання виникнення спірних питань, у приміщенні проведення
Аукціонних торгів ведеться відеофіксація;

12. При оголошенні торгів по кожному окремому Лоту, Ліцитатор оголошує номер
Лота, склад, Стартову ціну, Крок Аукціону та кількість зареєстрованих на Лот

учасників-покупців. При цьому учасники-покупці, які зареєструвались для участі у
торгах по даному лоту зобов’язані підтвердити свою готовність придбати такий лот по
початковій (стартовій) ціні шляхом підняття своєї картки. У разі, якщо після
оголошення початку торгів по окремому Лоту, на який зареєструвалось два або більше
учасників-покупців, надійде менше двох пропозицій на купівлю від зареєстрованих
учасників, такий Лот вважається не проданим та знімається з подальших торгів;

13. Подальше підвищення ціни здійснюється при заявлені Учасником нової
пропозиції придбання Лота за більш високою ціною шляхом підняття Номера
Учасника. Підняття Номера Учасника повинне бути видимим для огляду Ліцитатором.

14. Підвищення ціни здійснюється розміром в один Крок Аукціону;
15. Закінчення торгів по Лоту фіксується ударом молотка Ліцитатора з одночасним
оголошенням терміну «Продано». Ліцитатор оголошує Аукціонну ціну продажу та
Номера Учасника, якому продано Лот;

16. Учасники торгів покидають сесійну залу після оголошення Ліцетатором
інформації про закінчення сесії .

