Додаток 1
до Регламенту ЕТС

Протокол електронних торгів
№39
Найменування оператора електронного майданчику: ПП «Експертне Агенство»
Номер лоту: EXP-39
Власник активів (майна): пвапвап вапвапва пвапвапвп
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: 24-09-2018 15:28
Дата та час завершення електронного аукціону: 24-09-2018 16:01
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):
енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн
Початкова ціна / початкова ціна реалізації: 5000.00 Грн. (без ПДВ), з ПДВ/без ПДВ
Ціна продажу: 6,000.00 ГРН, з ПДВ/без ПДВ
Крок аукціону: 50.00 ГРН, з ПДВ/без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 250.00 ГРН
Учасники:
ЮЗЕР1
ЮЗЕР 2
Закриті цінові пропозиції учасників:
Учасник 1 . Олексiй Петрович Степаненко

5000.00 ГРН

2018-09-24 15:24:45

Учасник 2 . Роман Іванович Паращук

6000.00 ГРН

2018-09-24 15:25:08

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Учасник 1. Олексiй Петрович Степаненко

6000.00 ГРН

Учасник 2. Роман Іванович Паращук

6000.00 ГРН

2018-09-24 15:33:36

Раунд 2
Учасник 1. Олексiй Петрович Степаненко

6000.00 ГРН

Учасник 2. Роман Іванович Паращук

6000.00 ГРН

Раунд 3
Учасник 2. Роман Іванович Паращук

6000.00 ГРН

Учасник 1. Олексiй Петрович Степаненко

6000.00 ГРН

Переможець електроних торгів: Паращук Роман Іванович
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту ЕТС Степаненко
Олексiй Петрович

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про
лот в ЕТС:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову
пропозицію:

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора,
через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію:

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку:

Протокол електронних торгів сформовано: 01.08.2018 16:42:59

Переможець торгів: Паращук Роман Іванович

Переможець електронних торгів зобов'язується:
- підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня наступного за днем
формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронних
торгів подано найвищу цінову пропозицію;

- провести повний розрахунок та підписати договір (договори) купівлі-продажу/відступлення
права вимоги придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцять) робочих днів з дня
наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

Переможець електронних торгів:

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Оператора електронного майданчика:
ПП «Експертне Агенство», ЄДРПОУ: 32892500

(посада)

(підпис, М.П.)

Найменування замовника:

(посада)

(підпис, М.П.)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової

картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

