იძულებითი აუქციონის ჩატარების პროცედურები

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. რეგისტრაციის ღილაკზე ხელის დაჭერით დასტურდება, რომმომხმარებელი გაეცნო და დაეთანხმა
აუქციონის ჩატარების ფორმებს, წესს,პროცედურებს და პირობებს და წარმოეშვა „სააღსრულებო
წარმოებათაშესახებ“ საქართველოს კანონით და ამ ბრძანებით გათვალისწინებულიუფლებები და
ვალდებულებები.
2. მომხმარებელი მოვალის საკუთრებაში
www.eauction.ge ვებგვერდების მეშვეობით.

არსებულ

ქონებას

იძენსwww.nbe.gov.ge

ან/და

მუხლი 2. რეგისტრაციის პირობები
1. ვებგვერდზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულპირს.
2. რეგისტრაციის დასკვნით ეტაპზე სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულმობილური ტელეფონის
ნომერზე სისტემა აგზავნის აქტივაციის კოდს,ხოლო ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
ვებგვერდის ბმულს.აღნიშნული ბმულის მომხმარებლის მიერ ბროუზერში გახსნის დააქტივაციის
კოდის შეყვანით სრულდება რეგისტრაციის პროცესი.
3. ვებგვერდზე რეგისტრაცია მომხმარებლისთვის უფასოა.

მუხლი 3. ავტორიზაცია
ვებგვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლისათვის ავტორიზაციაშესაძლებელია შესაბამის
ფორმაში „მომხმარებლის სახელის“ („დასახელების”) და „პაროლის“ შეყვანის გზით.

მუხლი 4. ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობის მიღება
1. ავტორიზაციის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვსინტერნეტაუქციონის გზით შეიძინოს
ვებგვერდზე განთავსებული მისთვისსაინტერესო ქონება, ლოტის შესაბამისად.
2. საგარანტიო თანხის გადახდა სავალდებულოა.
3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილისაგარანტიო თანხა ჩაეთვლება
საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
4. ავტორიზებული მომხმარებელი ირჩევს კონკრეტულ ლოტს და გადააქვს„კალათაში“, საიდანაც
შესაძლებლობა აქვს გახსნას აღნიშნულ ლოტზეაუქციონის გვერდი და მიიღოს ინტერნეტაუქციონში
მონაწილეობა.ინტერნეტაუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არარის

შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთავინაობა (სისტემა ავტომატურად
უზრუნველყოფს მონაწილეთათვისრიგითი ნომრების მინიჭებას).
5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვსგაეცნოს ინფორმაციას
ინტერნეტაუქციონის მიმდინარეობის შესახებ დაგანახორციელოს საკუთარი ფასის დადება
შესაბამისი ბიჯისგათვალისწინებით.
6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობააღნიშნული ლოტის
მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადებაშესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი
ჯერადობით მომატებისგზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.
7. ინტერნეტ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონისდასრულებამდე
განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასისდადებას“.
8. ინტერნეტ აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადისამოწურვისთანავე. თუ
ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდააუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი
ორი წუთის განმავლობაში,აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით.
9. ინტერნეტ აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა მომხმარებლისელექტრონულ ფოსტაზე და
მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნისშესაბამის შეტყობინებას.

მუხლი 5. (ამოღებულია)

მუხლი 6. მხარეთა უფლებამოსილება
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია:
ა) ვებგვერდზე განათავსოს ნებისმიერი ცვლილება აუქციონის ჩატარებისპროცედურებთან
დაკავშირებით;
ბ) შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება ტექნიკური პრობლემის, შეცდომის,უზუსტობის,
მომხმარებლის მხრიდან უკანონო ქმედების განხორციელებისან სხვა მიზეზის გამო, რომელმაც
შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვებგვერდს ანაღსრულების ეროვნულ ბიუროს;
გ) შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის რეგისტრაცია და შესვლავებგვერდზე თუ ჩათვლის, რომ
მომხმარებელი მოქმედებს ამ ბრძანებისმოთხოვნათა დარღვევით;
დ) გააკონტროლოს ყველა ქმედება მომხმარებლის მხრიდან და რაიმედარღვევის აღმოჩენის
შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები.
2. აღსრულების ეროვნული ბიურო ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულს,შესაბამისი თანხის
გადახდის შემდეგ, გადასცემს შესაბამისგანკარგულებას.
3. მომხმარებელი უფლებამოსილია:

ა) გააკეთოს არჩევანი და შეიძინოს ქონება;
ბ) ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები.
4. მომხმარებელი ვალდებულია:
ა) დაიცვას აუქციონის ჩატარების პროცედურები;
ბ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დადგენილ დროში აანაზღაუროსქონების ღირებულება და
უზრუნველყოს შეძენილი ქონების გატანა.
5 . მომხმარებელს არ აქვს უფლება ფასების ხელოვნურად გაზრდის მიზნითმონაწილეობა მიიღოს
ვაჭრობაში.

მუხლი 7. ანგარიშსწორება
1. მომხმარებლის მიერ სასურველ ლოტზე საგარანტიო თანხის გადახდაშესაძლებელია საბანკო
პლასტიკური ბარათის გამოყენებით ან ვებგვერდwww.eauction.ge-ს ერთიანი ანგარიშსწორების
სისტემის საშუალებით.საგარანტიო თანხის გადახდის უზრუნველყოფის საშუალებადშესაძლებელია
გამოყენებულ/გააქტიურებულ იქნეს ელექტრონული საბანკოგარანტია. ინტერნეტაუქციონში
გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ლოტზემთლიანი/დარჩენილი თანხის გადახდა შესაძლებელია
როგორც საბანკოდაწესებულებაში, ასევე საბანკო პლასტიკური ბარათის მეშვეობით.
2. აუქციონის გვერდზე მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ლოტისთანხის, ასევე საგარანტიო
თანხის გადახდის ფორმები. აღნიშნულიფორმები შეიცავს ინფორმაციას გადამხდელზე,
ინფორმაციას ლოტისშესახებ (ლოტის საბოლოო ფასის მითითებით) და ინფორმაციას
მიმღებისშესახებ, დასახელების და ანგარიშის/ანგარიშების ნომრების მითითებით.მომხმარებელი
ირჩევს ერთ-ერთ ანგარიშს, ბეჭდავს ლოტის ფასისგადახდის ფორმას და აღნიშნული ფორმის
საფუძველზე საბანკოდაწესებულებაში (საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან) იხდის შესაბამისთანხას.
3. საბანკო პლასტიკური
ბარათით თანხის გადახდის შემთხვევაშიმომხმარებელისთვის
ხელმისაწვდომია ლოტის თანხის, ასევე საგარანტიოთანხის ელექტრონული გადახდის ფორმები.
აღნიშნული ფორმები შეიცავსინფორმაციას გადამხდელზე, ინფორმაციას ლოტის შესახებ
(ლოტისსაბოლოო ფასის მითითებით) და ინფორმაციას მიმღების შესახებ,დასახელების და
ანგარიშის/ანგარიშების (მომხმარებ ელი ირჩევს ერთ-ერთანგარიშს) ნომრების მითითებით.
მონაცემების სისწორის შემთხვევაშიმომხმარებელი აჭერს გადახდის ღილაკს და შესაბამისად
გადადის საბანკოპლასტიკური ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს საბანკოპლასტიკური
ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.
4. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია გადაიხადოს
ინტერნეტაუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღისვადაში.

ქონებისღირებულება

5. ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვება ხდება მხოლოდ თანხისსრულად გადახდის შემდეგ.
6. (ამოღებულია - 17.01.12 №12).

7. (ამოღებულია - 01.07.11 №84).
8. ინტერნეტაუქციონში ავტორიზებული პირის გამარჯვების შემთხვევაში,გამარჯვებულად
ჩაითვლება ის პირი, რომლის შემოთავაზებისსაფუძველზეც ავტორიზებულმა პირმა ვებგვერდზე
დააფიქსირა ყველაზემაღალი ფასი.

მუხლი 8. შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება
1. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ თანხის სრულად გადახდის შემდეგ
აღსრულების ეროვნული ბიურო „სააღსრულებოწარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 75-ე
მუხლის შესაბამისადგამოსცემს განკარგულებას შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლებისშესახებ.
2. თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ დაფარააუქციონის დასრულებიდან 10
კალენდარული ვადაში, იგი კარგავსგარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას.
3. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია განკარგულებისმიღების შემდეგ და სათანადო
შეტყობინების მიღების შემდეგ, არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში, საკუთარი
ხარჯითუზრუნველყოს მოძრავი ქონების გატანა.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებული დადგენილვადაში არ გაიტანს ქონებას,
მას დაეკისრება ქონების შენახვის ხარჯი.
5. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ინტერნეტაუქციონშიგამარჯვებულისთვის ქონების
გადაცემა დასტურდება მიღება-ჩაბარებისაქტით.
6. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ქონების გადაცემის ვალდებულებაშესრულებულად
ითვლება ქონების ინტერნეტაუქციონშიგამარჯვებულისათვის შესაბამისი განკარგულების
გადაცემისთანავე.

მუხლი 9. კონფიდენციალობა
აღსრულების ეროვნული ბიურო ვალდებულია არ გაამჟღავნოსმომხმარებლის რეგისტრაციის დროს
მიღებული ინფორმაცია.

