Створення лоту:
У меню, натисніть пункт «Кабінет». «Кабінет» – це ваше робоче місце, тут ви
зможете слідкувати та керувати всіма вашими аукціонами, заявками на
участь, а також обмінюватись повідомленнями з іншими учасниками.

Для того щоб створити новий аукціон, у «Кабінеті» натисніть кнопку «Додати
аукціон».

При створенні аукціону, обов’язково, необхідно заповнити наступні поля:
-

-

Початкова ціна;
Розмір гарантійного внеску (за замовчуванням 5%, по регламенту може
складати від 2 до 10 відсотків)
Відсоток від ціни, який визначить мінімальний крок торгів (від 1 до 10
відсотків);
Назва замовника аукціону;
Назва аукціону;
Дата та час початку аукціону;
Тип аукціону (за замовчуванням обирається тип «Оренда/Продаж, в
подальшому, при створенні лоту, матимете змогу обрати тип для
кожного лоту окремо);
Номер лоту, під яким буде ідентифікуватися ваш лот;
Скільки разів виставлялись лоти;
Мінімальна кількість учасників, при наявності яких торги відбудуться;
Відомості про майно, що виставляється на торги.

Всі наступні поля не є обов’язковими, для заповнення, та мають лише
інформативний характер.
По закінченню заповнення інформації, натисніть кнопку «Створити», якщо все
введено правильно, результатом стане напис «Аукціон збережено як

чернетку», в подальшому ви можете повернутись до редагування цього
аукціону у пункті меню «Мої лоти»

Після створення аукціону, наступним кроком має стати додавання активів до
нього, з’явиться кнопка «Додати актив аукціону», якою і потрібно
скористатись.

Після натискання вас переадресує на форму «Додати актив аукціону», в якій
надо заповнити наступну інформацію:
-

Тип аукціону (продаж або оренда майна);
Опис активу;
Кількість і одиниці виміру;
Код CAV;
Строк дії договору;
Місце знаходження та поштові дані.

Після закінчення заповнення, всіх полів, натисніть кнопку «Створити».

Якщо все зроблено вірно, то в результаті ви маєте отримати запис у таблиці
«Ваші лоти», який ви зможете редагувати, створити його копію, або видалити,
шляхом натискання відповідних кнопок.

Щоб виконати публікацію аукціону, оберіть потрібну позицію, та у вікні, яке
з’явиться натисніть кнопку “опублікувати»
Увага: після публікації, ви не зможете проводити редагування аукціону, тільки
після погодження з ФГВФО.

Після публікації аукціона, статус аукціона змінюється на «опубліковано», та
починається період прийому заявок.

