დანართი
განაცხადი
სს „აკურას“ საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების გაყიდვის მიზნით ელექტრონული
აუქციონის ჩატარების შესახებ
ქონების გამყიდველი ორგანოს დასახელება
1 საიდენტიფიკაციო ნომერი

სააქციო საზოგადოება „აკურა“

231165583

2

მისამართი, ტელეფონი

3
4
5

ელ.ფოსტა
გასაყიდი ქონების ტიპი
გასაყიდი ქონების დასახელება

6
7
8

ინფორმაცია ქონების შესახებ
ნივთის რაოდენობა/ზომის ერთეული
გასაყიდი ნივთის ადგილმდებარეობა

9
10
11

გასაყიდი ქონების საწყისი ფასი
ბიჯის სიდიდე
ბეს თანხის ოდენობა

12

დამატებითი პირობები

1.
ბეს თანხა მყიდველს ჩაეთვლება საბოლოო
ანგარიშსწორებისას;
2.
აუქციონის ჩატარებიდან 5 კალენდარული დღის
ვადაში სს „აკურასა“ და გამარჯვებულს შორის იდება
ნასყიდობის ხელშეკრულება. ამასთან, დადგენილ ვადაში
ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ქონების განმკარგავ
ორგანოში გამოუცხადებლობა მიიჩნევა ხელშეკრულების
გაფორმებაზე უარად;
3.
აუქციონში გამარჯვებულმა გასაყიდი ქონების
საბოლოო საფასური უნდა გადაიხადოს ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში;
4.
გასაყიდი ნივთის გატანა უნდა მოხდეს
მყიდველის მიერ ვაჭრობის შედეგად დადგენილი
საბოლოო ფასის სრულად გადახდის შემდეგ,
მისამართიდან - საქართველო, ქ. თელავი, სოფ. აკურა
( სს „აკურა“, ს.კ. 231165583);
5.
გასაყიდი ნივთის გატანამდე (მიღება-ჩაბარების
აქტის გაფორმებამდე) მყიდველმა უნდა გადაიხადოს
შესაბამისი თანხა სს „აკურას“ ანგარიშზე, დასაშვებია
გასაყიდი ნივთის ეტაპობრივი გატანა და ანგარიშსწორება.
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განთავსების ხანგრძლივობა (აუქციონის
დაწყების და დასრულების დრო და
თარიღი)
დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც
ქონების გამყიდველი ორგანო თვლის
მიზანშეწონილად

აუქციონის ხანგრძლივობა 7 კალენდარული დღე
(დაწყების დრო და თარიღი: 12:00 საათი -10.10.2019წ.
დასრულების დრო და თარიღი: 12:00 საათი -17.10.2019წ.)
1. ვაჭრობა დაიწყება გასაყიდი ქონების (ლოტის)
საწყისი ფასის ოდენობიდან;
2. აუქციონში დამარცხებულ მონაწილეებს ბეს თანხა
დაუბრუნდებათ აუქციონის დასრულებიდან 7
კალენდარული დღის ვადაში;
3. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ
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საქართველო , თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელი
აკურა, ტელეფონი 577080422; 551134422;
jscakura@yahoo.com
მოძრავი ქონება
ღვინის ახალგაზრდა საბრენდე სპირტი (ღვინის
დისტილატი)
სპირტის შემცველობა 67,0-75,0%-მდე.
100000 ლიტრი აბსოლუტური ალკოჰოლი.
საქართველო, ქ. თელავი, სოფ. აკურა ( სს „აკურა“,
ს.კ. 231165583)
900 000 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.
1000 ლარი.
90 000 ლარი.

მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები არ
მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში,
ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების ბეს თანხა
სრულად ირიცხება სს „აკურას“ ანგარიშზე;
4. ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და
გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი ბეს თანხა სრულად
ირიცხება სს „აკურას“ ანგარიშზე, თუ:
ა) ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა
ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა ;
ბ) აუქციონში გამარჯვებულმა განსაზღვრულ ვადაში
სრულად არ გადაიხადა ვაჭრობის შედეგად დადგენილი
საბოლოო გასაყიდი ფასი;
გ) დაარღვია აუქციონში მონაწილეობის მოქმედი
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობები.

