Участь в «Класичному» аукціоні Фонду гарантування вкладів.
Для того щоб прийняти участь в аукціоні потрібно зробити ставку (надати цінову
пропозицію). Для цього потрібно відкрити сторінку детальної інформації обраного
аукціону натиснувши на кнопку «ДЕТАЛЬНІШЕ», прокрутити сторінку детального
опису аукціону донизу та заповнити розділ «СТАВКИ», вказати суму своєї пропозиції в
даному аукціоні у полі «Цінова пропозиція».
У разі купівлі прав вимог встановити обов’язково галочку-підтвердження “Не є
позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим
поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення”
Додати лист запевнення зразок якого можна знайти в розділі Користувачам, та натиснути
кнопку «ВІДПРАВИТИ».

До закінчення періоду прийому пропозицій Ви маєте змогу відредагувати свою цінову
пропозицію або видалити її.

Відповідно до Регламенту, торги вважаються результативним при наступних умовах:

-

на аукціон вчасно подали цінову пропозицію не менше двох учасників;

- якщо хоча б одним із учасників під час аукціону було зроблений щонайменше один
крок аукціону який складає 1% від початкової ціни реалізації лоту;
- якщо учасник в період подачі пропозиції надав пропозицію що перевищує
початкову
ціну
реалізації
щонайменше
на
один
крок
аукціону.

У разі дискваліфікації переможця, учасник, який за результатами аукціону надав
наступну цінову пропозицію, має право на придбання лоту, якщо:

-

йому не повернено гарантійний внесок.

- під час аукціону зробив щонайменше один крок аукціону, або якщо в період подачі
пропозиції надав пропозицію, яка перевищує початкову ціну реалізації щонайменше на
один крок аукціону.

Учасники під час проведення аукціону розташовуються, та починають робити ставки, в
порядку зростання цінових пропозицій, тобто за учасником який зробив найбільшу
ставку закріплюється право останнього слова та перевага у першому раунді. В
наступних раундах учасники розташовуються у порядку зростання цінових пропозицій
за результатами попереднього раунду.

Аукціон
У визначений день та час аукціону Вам потрібно зайти в особистий кабінет,
переконавшись в тому, що ви знаходитесь не в тестовому режимі
знайти аукціон , в якому Ви маєте намір прийняти участь та натиснути

УВАГА! Аукціон відбудеться лише в тому випадку якщо буде
наявність два і більше учасників.

Далі потрібно натиснути Перейти в аукціон у нижньому рядку для входу в якості
учасника. він відкриє нову вкладку в браузері та виконає в ній перехід на сторінку
погодження з умовами аукціону.

Після погодження, натиснувши кнопку «ТАК» Ви перейдете на сторінку очікування
торгів.

Якщо у Вас не відкрився аукціон то потрібно в верхній області браузера натиснути
і обрати «всегда показывать всплывающие окна с сайта
https://dp.gov.auction» після чого натиснути Готово.

На сторінці аукціону ви побачите таймер з відліком часу, який залишається до початку
аукціону, а також свою ставку та ставку іншого учасника/учасників. До початку 1
раунду система витримає паузу 5 хвилин. Коли настане черга учасника робити ставку,
знизу вікна аукціону з’явиться форма ставки:

В ній потрібно вписати числове значення розміру ставки, не менше, ніж зазначене у
рядку «Ваша заявка» та натиснути «ЗРОБИТИ ЗАЯВКУ». До закінчення часу в раунді
при необхідності Ви маєте можливість змінити розмір ставки натиснувши «Відмінити
заявку».
Після закінчення аукціону система обере переможця з максимальною ціновою
пропозицією та сформує протокол.

