
Участь у аукціоні з переважним правом

Інструкція для участі в аукціоні, для чинного орендаря



Для участі в аукціоні, як орендар, що має переважне право, необхідно у визначений дату та час, у

кабінеті користувача, відкрити оголошення про аукціон, внизу сторінки оголошення знаходиться

посилання для перегляду аукціону (1), вам необхідно перейти до розділу Ставки (2) та перейти за
посиланням для участі (3) внизу сторінки.
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Після натиснення посилання для участі в
аукціоні, відкривається нова вкладка з
аукціоном, необхідно надати згоду, щодо
умов аукціону, натиснувши кнопку
Погоджуюсь (1). Далі відкривається вікно
аукціону із зазначенням ідентифікатора, назви

аукціону та дати і часу проведення (2). Також
відображається інформація щодо наявності
переважного права в аукціоні (3).

У правому нижньому кутку екрана,

відображається ID учасника, його IP адреса та

кнопка Вийти (4).
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Аукціон відбувається у три послідовні раунди та має четвертий етап Переважного права. етап

Переважного права доступний лише учаснику, який є чинним орендарем, та під час публікації
ставки отримав статус «Учасник з переважним правом». Етапи аукціону відображаються зліва у

блоку Хід аукціону.

У розділі оновлення (з права)

відображається інформація щодо

завершених дій аукціону. З ліва

внизу відображається



Зліва від центру, відображається

область Хід аукціону, із зазначенням

часу початку та завершення

кожного раунду. Центральна

область аукціону відображає

турнірну таблицю самого аукціону.

Після старту аукціону розкривається

кількість учасників під номерами,

учасник аукціону бачить себе з

позначкою ВИ. Від старту і до початку

1 го раунду триває пауза 5 хвилин.



Раунд розпочинається з кроку учасника, що знаходиться першим у турнірній таблиці, Під час

вашого кроку, як учасника аукціону, внизу центральної області сторінки аукціону, з’являється вікно

для введення ставки, під вікном наявна підказка щодо розміру нової ставки, необхідно ввести

значення та натиснути зробити ставку. Зліва від вікна відображається час що залишився до

закінчення вашого кроку. За таким принципом відбуваються всі три раунди.



Четвертим етапом аукціону є безпосередньо можливість учасника з переважним правом це

право використати. Між третім раундом та четвертим етапом аукціону є пауза 3 хвилини. Учасник

(1), що має переважне право отримує відповідне маркування (2). Далі внизу центральної області

сторінки аукціону з’являється поле погодження з найвищою ціновою пропозицією (3).

У випадку якщо чинний орендар згоден із найвищою
ціновою пропозицією, необхідно натиснути Погоджуюсь (3),
з’являється повідомлення, щодо здійсненної дії, та триває
відлік часу можливості скасувати згоду (4). Для скасування дії
згоди, необхідно натиснути скасувати 5). Також можливо
використати кнопку Відмовитись (6).

У випадку, якщо учасник скасував дію погодження з найвищою
ціновою пропозицією, або відмовився (натиснувши відповідну
кнопку), по завершенні відліку часу на перше погодження (7),
йому буде надано право погодитись із наступною, за
розміром, ціновою пропозицією (друге погодження).
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Якщо учасник з переважним правом, не використав таку можливість щодо найвищої цінової

пропозиції, то він має переважне право, щодо другої за ціною пропозицію, про що отримує

відповідне повідомлення, внизу центральної області сторінки аукціону (1)

Натиснувши кнопку Погодитись (2), учасник з переважним правом, приймає згоду щодо другої, за

розміром, цінової пропозиції (йде відлік часу для скасування дії (3)). Кнопка Погодитись активна та доступна,
до використання, лише за наявності відведеного часу (4). Якщо до завершення відведеного часу, учасник

натиснув Відмовитись (5) або завершився час, для прийняття рішення, і кнопка Погоджуюсь лишилась не

використаною, такий учасник втрачає своє переважне право як чинний орендар.
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По завершенні відліку часу для скасування, дії погодження з наступною ціновою пропозицією,

автоматично розкривається інформація про учасників аукціону. У оголошенні про аукціон з’являється

вкладка Кваліфікація. Якщо учасник з переважним правом, погодився із найвищою ціновою
пропозицією, він буде мати перше місце в таблиці кваліфікації. Якщо такий учасник, не використав

переважне право, щодо найвищої цінової пропозиції, та використав таке право щодо наступної цінової

пропозиції, він буде займати друге місце таблиці кваліфікації, та має очікувати результатів кваліфікації

учасника з найвищою ціновою пропозицією.


