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SUSITARIMAS DĖL DALYVAVIMO INTERNETINIAME AUKCIONE Nr. ___ 

2023 m. ______mėn. __ d., Vilnius 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1.1. Šis Susitarimas reglamentuoja interneto svetainėje www.evgauto.lt skelbiamų turto aukcionų 
organizavimą ir vykdymą bei kitas svarbias sąlygas. 

1.2. Šiame Susitarime, išskyrus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos 
sąvokos, turi tokias reikšmes: 

1.2.1. „Aukcionas“ – internetinis naudotų transporto priemonių, jų dalių pardavimo 
(perleidimo) būdas, vykdomas elektroninėmis priemonėmis specialiai aukcionui 
skirtoje interneto svetainėje, naudojantis informacine sistema, kai neribojamas 
Aukciono dalyvių skaičius, o teisę įsigyti parduodamą Turtą įgyja didžiausią kainą 
už jį pasiūlęs Aukciono dalyvis, su kuriuo pasirašoma Turto pirkimo - pardavimo 
sutartis.  

1.2.2. „Turtas“ – transporto priemonės, jų dalys ir daiktinės teisės į jas, dėl kurių vyksta 
Aukcionas.  

1.2.3. „Aukciono organizatorius“ – UAB „Eksporto vystymo grupe !"# , pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus įsteigta ir juridinių asmenų registre įregistruota uždaroji 
akcinė bendrovė, kurios buveinė yra adresu Ukmergės g. 317B, LT-06306 Vilnius, 
Lietuvos Respublika, įmonės kodas 302521631, PVM mokėtojo kodas 
LT100005472215, kuris veikia kaip tarpininkas ir Pardavėjo įgaliotas asmuo ir kuris 
turi visas Pardavėjo teises aukciono būdu realizuoti Turtą;    

1.2.4. „Aukciono dalyvis“ – nustatyta tvarka Aukciono organizatoriaus interneto 
svetainėje užsiregistravęs fizinis arba juridinis asmuo ir pasirašęs, įskaitant 
pasirašymą el. būdu, šį Susitarimą.  

1.2.5. „Aukciono laimėtojas“ – Aukciono dalyvis, kurio už Turtą pasiūlyta kaina 
aukciono pabaigoje buvo didžiausia.  

1.2.6. „Dalyvavimas aukcione“ – veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui teises ir 
pareigas, kurių tinkamas ir savalaikis vykdymas suteikia jam teisę laimėti aukcioną 
ir su Pardavėju pasirašyti Turto pirkimo-pardavimo sutartį, o nevykdymas ar 
netinkamas vykdymas suteikia galimybę taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
ir šiame Susitarime numatytą civilinę atsakomybę. Kainos pasiūlymas už Turtą yra 
laikomas dalyvavimo aukcione pradžia.  

1.2.7. „Minimali rezervinė suma“ – pradinė kaina už Turtą, kurią nustato Pardavėjas.  

1.2.8. „Pardavėjas“ – Turto, kurį siūloma įsigyti aukcione, savininkas ar savininko 
įgaliotas asmuo. 

1.2.9. „Pirkėjas“ – Aukciono dalyvis siūlantis kainą už aukcione skelbiamą Turtą.  

1.2.10. "Paslaugų teikimo mokestis"- Aukciono dalyvio Aukciono organizatoriui 
mokamas 300 (trijų šimtų) Eur mokestis už vienerius Susitarimo galiojimo metus, 
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leidžiantis Aukciono dalyviui vienerius metus dalyvauti visose Aukciono 
organizatoriaus organizuojamuose aukcionuose. Šis mokestis nėra grąžinamas, taip 
pat nėra įskaitomas į įsigyto Turto kainą. Šis mokestis mokamas už kalendorinius 
metus į priekį, todėl jei Susitarimas yra nutraukiamas anksčiau, nei pasibaigia 
apmokėti kalendoriniai metai, proporcinga neišnaudota Paslaugų teikimo mokesčio 
dalis Aukciono dalyviui grąžinama per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo 
nutraukimo dienos. 

1.2.11. "Užstatas" -  Aukciono dalyvio mokamas 200 (dviejų šimtų) Eur depozitas, kuris 
atlieka dėl Aukciono dalyvio kaltės atsiradusių baudų, nuostolių ar kitokių mokėjimų 
sumokėjimo užtikrinimo funkciją. Užstatas grąžinamas per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo Susitarimo nutraukimo dienos, o Turto pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo 
atveju - per 5 (penkias) darbo dienas nuo Turto perdavimo - priėmimo dienos, su 
sąlyga, kad  Užstatas nebuvo panaudotas baudų,  nuostolių ar kitų priešpriešinių 
mokėjimų atlikimui. 

1.2.12. „Šalys (arba Šalis)“ – Aukciono organizatorius ir Aukciono dalyvis kartu (arba 
atskirai).  

1.2.13. „Susitarimas“ – šis susitarimas dėl dalyvavimo internetiniame aukcione, 
pasiekiamame interneto svetainėje www.evgauto.lt, tvarkos, Turto perleidimo ir kitų 
sąlygų.  

1.3. Aukcione gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai 
asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir 
atstovybės.  

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI 

2.1. Pasirašydamos Susitarimą, Šalys patvirtina viena kitai ir užtikrina, kad:   

2.1.1. Šalis gali sudaryti Susitarimą ir vykdyti juo prisiimtus įsipareigojimus;  

2.1.2. Susitarimas pasirašytas Šalies tinkamai įgalioto atstovo ir Šaliai sukuria galiojančias 
teises ir pareigas;  

2.1.3. Susitarimo nuostatos ar bet kuri iš jų neprieštarauja kitų Šaliai galiojančių susitarimų 
ir (ar) teisės aktų, taip pat ir teismų (arbitražo) sprendimų, nuostatoms;  

2.1.4. Šalims nėra žinoma apie teisminius (arbitražo) procesus, kurie gali sumažinti jų 
galimybę įvykdyti įsipareigojimus pagal Susitarimą, taip pat nėra žinoma, kad koks 
nors asmuo ketina inicijuoti tokį bylinėjimąsi;  

2.2. Aukciono dalyvis šio Susitarimo pasirašymu pareiškia savo apsisprendimą dalyvauti 
Aukcione ir naudotis nurodytomis teisėmis bei vykdyti pareigas.  

2.3. Aukciono organizatorius Susitarimo pasirašymu pareiškia materialinį ir organizacinį 
sugebėjimą organizuoti Aukcioną, taip pat patvirtina, kad yra teisėtas Pardavėjo atstovas ir 
tarpininkas, įgyvendinantis Pardavėjo teises aukciono būdu realizuojant Turtą. 

2.4. Aukciono dalyvis patvirtina, kad Aukcione dalyvauja verslo tikslu, t.y. Aukciono dalyvis nėra 
ir negali būti vertinamas kaip vartotojas ar bet kokiu atveju silpnesnė teisinių santykių šalis. 
Jei Aukciono dalyvis nuspręstų Aukcione dalyvauti kaip vartotojas, apie tai raštu iki 
Aukciono pradžios jis turėtų informuoti Aukciono organizatorių. 
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2.5. Aukciono dalyvis pareiškia, jog jam yra suprantama, kad jis dalyvauja naudotų, defektuotų 
(dažniausiai - sugadintų eismo įvykio metu) ir draudimo bendrovių pripažintų neremontuotinų 
arba ekonomiškai neapsimokančių remontuoti transporto priemonių Aukcione, todėl 
patvirtina, jog nesitiki ir neturi lūkesčio, jog Turtą bus galima eksploatuoti be papildomų 
investicijų į Turtą. 

2.6. Aukciono dalyvis pareiškia, kad jei Turtą perka jo neapžiūrėjęs natūroje, jis veikia savo rizika 
ir ateityje nereikš pretenzijų nei Pardavėjui, nei Aukciono organizatoriui dėl to, kad Turtas 
neatitiko jo lūkesčių, tuo pačiu - tai negali būti laikoma teisėta priežastimi atsisakyti sudaryti 
Turto pirkimo - pardavimo sutartį ar sumokėti Turto kainą. 

3. AUKCIONO ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti sklandų Aukciono internetinės svetainės 
www.evgauto.lt veikimą bei reikalui esant imtis neatidėliotinų priemonių sutrikimams 
pašalinti. Aukciono organizatorius neatsako dėl ne nuo jo valios kilusių sutrikimų, kurių 
Aukciono organizatorius negali kontroliuoti (pvz. ryšio sutrikimai, gedimai ir kt.).  

3.2. Aukciono organizatoriaus varžytinių paskelbimas yra oferta parduoti Turtą veikiant Pardavėjo 
vardu ir interesais už Pardavėją tenkinančią Turto kainą. Aukciono dalyvio aukščiausios 
kainos Aukciono metu pasiūlymas yra laikomas priešpriešine oferta (CK 6.178 str. 1 d.), t.y. 
siūlymu nupirkti Turtą už Aukciono dalyvio pasiūlytą kainą, kurią Pardavėjas turi teisę 
akceptuoti / neakceptuoti per Susitarime numatytą terminą. Pradinės minimalios kainos 
nustatymas reiškia, kad nuo šios kainos turi būti pateikiama Aukciono dalyvio priešpriešinė 
oferta.  

3.3. Aukciono organizatorius turi teisę iki Aukciono pabaigos neatskleisti Aukciono dalyviui 
Turto savininko asmens, tačiau garantuoja, jog teisėtai veikia Pardavėjo vardu ir interesais 
kaip Pardavėjo įgaliotas asmuo / tarpininkas ir turi teisę realizuoti Turtą aukciono tvarka.  

3.4. Aukciono organizatorius įsipareigoja internetiniame aukcione skelbti jam žinomą teisingą 
informaciją apie siūlomą pirkti Turtą. Jei Aukciono dalyviui atrodo, jog informacija yra 
neišsami ar kelianti abejonių, jis įsipareigoja susisiekti su Aukciono organizatoriumi ir tokią 
informaciją pasitikslinti arba prašyti organizuoti Turto apžiūrą arba susilaikyti nuo Turto 
pirkimo neišsiaiškinus abejones keliančios informacijos. Jei Aukciono dalyvis nusprendžia 
dalyvauti Aukcione ir atlikti statymus neišsiaiškinęs visų abejones keliančių aplinkybių apie 
Turtą, vadinasi jis veikia savo rizika ir neturi teisės tuo grįsti atsisakymo sudaryti Turto 
pirkimo - pardavimo sutartį ar sumokėti Turto kainą.  

3.5. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti, jog aukcione siūlomas pirkti Turtas turėtų 
visus reikalingus dokumentus registracijai įvykdyti, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai 
numato tokio Turto registravimą, bet pilnai už tai neatsako. Ši nuostata gali būti netaikoma 
dokumentams, nustatantiems Turto techninę būklę ir/ar leidimą eksploatuoti viešajame eisme.  

4. AUKCIONO DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI  

4.1. Aukciono dalyvis įsipareigoja atsakingai ir sąžiningai teikti savo Turto kainos pasiūlymus. 
Sprendimą siūlyti (mokėti) konkrečią kainą už Turtą Aukciono dalyvis priima išimtinai savo 
apsisprendimu bei rizika ir ateityje nereikš jokių pretenzijų, kad Aukcione pasiūlyta kaina yra 
neatitinkanti rinkos kainų, iš esmės per didelė ar pasiūlyta dėl suklydimo.  

4.2. Aukciono dalyvis pareiškia, kad supranta, jog jo Turto kainos siūlymas yra jo neatšaukiama 
priešpriešinė oferta įsigyti Turtą už Aukciono dalyvio siūlomą kainą, kas reiškia, jog jei 
pasibaigus Aukcionui Aukciono dalyvio pasiūlyta Turto kaina bus aukščiausia, tai jis bus 
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laikomas neatšaukiamai įsipareigojusiu sudaryti Turto pirkimo - pardavimo sutartį bei 
sumokėti jo kainą, jei Pardavėjas akceptuos jo priešpriešinę ofertą. Aukciono dalyvis 
pareiškia, jog jam suprantama ir jis neturės dėl to jokių pretenzijų, kad Pardavėjas gali 
neakceptuoti jo siūlomos Turto kainos.  

4.3. Aukciono dalyvis neturi teisės atsisakyti savo pasiūlymo, jo atšaukti ar sumažinti pasiūlytą 
kainą.  

4.4. Po šio susitarimo pasirašymo Aukciono dalyvis įsipareigoja tiesiogiai nekontaktuoti su 
Pardavėju, jei jo asmuo yra ar tampa jam žinomu ir tiesiogiai nesiūlyti jam parduoti Turtą 
apeinant Aukciono organizatorių. 

4.5. Per 1 (vieną) dieną nuo Susitarimo pasirašymo Aukciono dalyvis įsipareigoja sumokėti 
Aukciono organizatoriui Paslaugų teikimo mokestį bei Užstatą. Tuo atveju, jei Užstatas ar jo 
dalis yra panaudojama dėl Aukciono dalyvio kaltės atsiradusių netesybų ar nuostolių 
padengimui, Aukciono dalyvis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas sumokėti tokią 
Užstato sumą, kad ji būtų lygi 200 (dviems šimtams) Eur. Jei šios pareigos Aukciono dalyvis 
nevykdo, Aukciono organizatorius turi teisę apriboti galimybę Aukciono dalyviui dalyvauti 
jo organizuojamuose aukcionuose arba nutraukti Susitarimą. Paslaugų teikimo mokestis už 
antrus ir paskesnius metus turi būti sumokamas ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 
apmokėtų metų pabaigos. Aukciono dalyviui nevykdant šios pareigos, Aukciono 
organizatorius turi teisę apriboti galimybę Aukciono dalyviui dalyvauti jo organizuojamuose 
aukcionuose arba nutraukti Susitarimą. 

4.6. Jei pasibaigus Aukcionui Aukciono dalyvio pasiūlyta Turto kaina bus aukščiausia ir ją 
Pardavėjas akceptuos, Aukciono dalyvis įsipareigoja sudaryti Turto pirkimo - pardavimo 
sutartį su Pardavėju, sumokėti savo pasiūlytą Turto kainą bei Turtą atsiimti. Už Turto vėlesnį 
saugojimą Aukciono dalyviui gali būti skaičiuojamas pasaugos mokestis - 10 (dešimt) Eur / 
diena.   

4.7. Pasirašius Turto pirkimo - pardavimo sutartį, Aukciono dalyvis (laimėtojas) privalo sumokėti 
Aukciono organizatoriui Aukciono sėkmės mokestį, kuris yra lygus 10% (dešimt procentų) 
nuo Turto kainos (sumos, mokėtinos Pardavėjui), bet ne daugiau nei 150 (šimtas 
penkiasdešimt) EUR. Aukciono sėkmės mokestis Aukciono organizatoriui į jo banko sąskaitą 
sumokamas per 5 kalendorines dienas nuo Turto pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo 
dienos. Aukciono dalyviui neįvykdžius įsipareigojimo sumokėti sėkmės mokestį, Aukciono 
organizatorius turi teisę išskaičiuoti šią sumą iš Aukciono dalyvio sumokėto  Užstato.  

4.8. Aukciono dalyvis įsipareigoja nenaudoti Aukciono sistemos neteisėtiems veiksmams ar 
sandoriams vykdyti ar sukčiavimui. Aukciono dalyvis yra informuotas, kad dėl jo neteisėtų 
veiksmų gali būti pranešta teisėsaugos institucijoms.  

4.9. Aukciono dalyvis įsipareigoja nenaudoti savo asmeniniams ir/ar komerciniams tikslams 
Aukciono sistemoje pateikiamų Turto nuotraukų ir/ar kitos informacijos apie Turtą (pvz., 
turto pardavimo skelbimų portaluose ir kt.) dėl konkretaus Turto, kol nėra įgijęs nuosavybės 
teisės į tą konkretų Turtą, kurio nuotraukos ir/ar informacija buvo pateikta.  

4.10. Aukciono dalyvis įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų bei slaptažodžių 
jokiems tretiesiems asmenims ir Aukcione dalyvauti tik asmeniškai. Aukciono dalyvis yra 
asmeniškai atsakingas už savo prisijungimo duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo 
prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus. Aukciono organizatorius 
neatsako už trečiųjų asmenų padarytą žalą Aukciono dalyviui dėl to, kad pastarasis perdavė 
ar dėl neatsargumu prarado prisijungimo duomenis. Aukciono dalyvis yra atsakingas už visus 
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savo veiksmus internetinėje svetainėje www.evgauto.lt, tyčia (sąmoningai) ar dėl 
neatsargumu (netyčia) įvestus duomenis ar pasiūlymus.  

5. AUKCIONO PRADŽIA, EIGA IR PABAIGA  

5.1. Po Susitarimo pasirašymo ir Paslaugų teikimo mokesčio ir Užstato sumokėjimo Aukciono 
organizatorius suteikia Aukciono dalyviui prieigą prie Aukcione parduodamo Turto sąrašo, 
detalaus aprašymo, nuotraukų, taip pat suteikia teisę Aukcione už Turtą siūlyti savo kainą 
(dalyvauti aukcione). Turto aprašyme yra nurodoma: pavadinimas, pagaminimo metai, 
paskirtis, techniniai duomenys (kuro tipas, kėbulo tipas, pavarų dėžės tipas, kt.), būklė, 
trūkumai ir kt. Ši nuostata netaikoma transporto priemonių dalių aukcionams. 

5.2. Pardavėjas (arba jo vardu Aukciono organizatorius), patalpindami informaciją apie Turtą į 
Aukciono pasiūlą atskleidžia visą jiems žinomą ir prieinamą informaciją apie Turto faktinę 
būklę, kuri paaiškėjo ir buvo atskleista Turto apžiūros metu. Tai yra laikoma visa Pardavėjui 
ir Aukciono organizatoriui apie Turtą žinoma informacija. Aukciono organizatorius neteikia 
jokios informacijos apie Turto galbūt esamų, bet nematomų ir jam nežinomų defektų būklę 
(variklio, greičio dėžės ir kt. paslėptų dalių būklę). Siūlydamas kainą Aukciono dalyvis ir/ar 
Pirkėjas veikia savo rizika dėl galimų Turto defektų, trūkumų, komplektiškumo neatitikimų 
ir pan. ir yra pats atsakingas už savo įsipareigojimų pirkti šį Turtą įvykdymą. Aukciono 
dalyvis ir/ar Pirkėjas patvirtina, jog Aukciono organizatoriui pretenzijos dėl Turto defektų, 
trūkumų, komplektiškumo neatitikimų ir pan. nebus reiškiamos, išskyrus, kai akivaizdžiai 
trūksta autodetalių, įrangos, neatitinka ratai ir/ar padangos, kurie buvo matomi nuotraukose. 
Aukciono organizatorius nėra atsakingas už informacijos, kuri jam Pardavėjo nėra atskleista 
(pvz. už informacijos apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo Turtas ar už informacijos apie 
galimai suklastotą Turto ridą ir pan.), neatskleidimą.  

5.3. Aukciono metu Aukciono sistema rodo Aukciono dalyviui didžiausią pasiūlytą Turto kainą. 
Aukciono dalyvis gali siūlyti bet kokią kainą, kuri yra didesnė už pasiūlytą sumą. Siūlymų 
skaičius už kiekvieną Turtą yra neribojamas ir galimas iki konkretaus Aukciono uždarymo.  

5.4. Aukciono dalyviai už parduodamą Turtą siūlo savo kainą sveikaisiais skaičiais. Jei 
nenurodyta kitaip, kainos yra pateikiamos su PVM mokesčiu ir visais kitais Pardavėjui 
tenkančiais mokesčiais.  

5.5. Aukciono svetainės šviesų sistema parodo Aukciono dalyviui Aukciono rezultatą: 

5.5.1. Žalia - Aukciono dalyvio už Turtą siūlyta suma yra didžiausia; 

5.5.2. Geltona - esamu momentu siūlymas nėra didžiausias; 

5.5.3. Raudona - esamu momentu siūlymas nėra didžiausias;  

5.6. Aukcionas uždaromas svetainėje arba Aukciono skelbime nustatytą dieną nustatytu laiku.  
Aukciono internetinėje svetainėje rodomas laikas gali nesutapti su Aukciono dalyvių 
prietaisuose rodomu laiku. Šalys vadovaujasi konkrečiame aukcione rodomu laiku.  

5.7. Uždarius aukcioną, Aukciono organizatorius informuoja Turto Pardavėją apie Aukciono metu 
gautą aukščiausią Turto kainos pasiūlymą ir jei Pardavėjas per 15 (penkiolika) dienų nuo 
Aukciono pabaigos akceptuoja šį kainos pasiūlymą, laikoma, kad Pardavėjas įsipareigojo 
parduoti Turtą aukščiausią Aukciono metu Turto kainą pasiūliusiam Aukciono dalyviui už šią 
kainą. Jei tokia kaina neakceptuojama, nei Pardavėjui, nei Aukciono organizatoriui jokios 
neigiamos pasekmės neatsiranda. 



 

  6 

6. TURTO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

6.1. Jei Susitarimo 5.7 p. nustatyta tvarka Pardavėjas akceptuoja Aukciono dalyvio pasiūlytą Turto 
kainą, ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas sudaroma Turto pirkimo-pardavimo sutartis 
tarp Aukciono dalyvio (laimėtojo) ir Pardavėjo (ar jo vardu veikiančio Aukciono 
organizatoriaus). Turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau, kaip per 2 (dvi) dienas nuo Turto 
pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo dienos, jei tokioje sutartyje nenurodytas kitoks 
atsiskaitymo terminas. 

6.2. Turto priėmimas - perdavimas vykdomas pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, išskyrus, kai 
Turto pirkimo- pardavimo sutartyje yra nurodoma, jog Turtas yra perduodamas sutarties 
pasirašymo metu. Turtas perduodamas Aukciono laimėtojui ne vėliau, kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo Turto pirkimo - pardavimo kainos sumokėjimo.  

6.3. Turto gabenimo ir visas kitas išlaidas, susijusias su pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu ir 
Turto perdavimu ir vykdymu, savo sąskaita apmoka Aukciono laimėtojas, jeigu konkretaus 
aukciono skelbime nenumatyta ar su Pardavėju raštu nesusitarta kitaip.  

6.4. Visi skundai dėl Turto būklės, defektų, dalių trūkumo ir kt. turi būti pateikti atvykus Turto 
atsiimti ir atsižvelgiant į šio Susitarimo nuostatas. Po Turto atsiėmimo pretenzijos 
nepriimamos.  

6.5. Aukciono laimėtojo skundai nenagrinėjami ir atmetami dėl žemiau nurodytų priežasčių 
laikant, kad tokių pasekmių atsiradimo riziką yra prisiėmęs Aukciono dalyvis (laimėtojas):  

6.5.1. dėl Turto apgadinimų, padarytų iki ir pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo 
dienos; 

6.5.2. dėl Turto apgadinimų, trūkumų, kurie buvo nurodyti Aukciono metu duomenų lape 
ir (arba) akivaizdžiai buvo matomi Aukciono nuotraukose;  

6.5.3. dėl kitų trūkumų, už kuriuos jis neatsako pagal šį Susitarimą.  

6.6. Turto pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta arba nesudaroma, jei paaiškėja Turto 
apribojimų, įkeitimų, areštų ar kitokių apsunkinimų, trukdančių Turto pardavimą ar 
perdavimą buvimas. Už tai Aukciono organizatorius nėra atsakingas.    

7. MOKĖJIMAI  

7.1. Visi mokėjimai (Paslaugų teikimo mokestis, Užstatas, Sėkmės mokestis, netesybos, 
nuostoliai, kt.) pagal šį Susitarimą Aukciono organizatoriaus naudai yra atliekami bankiniu 
pavedimu į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT75 7044 0600 0785 9240, 
esančią AB SEB Banke.  

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ  

8.1. Aukciono dalyvis (laimėtojas) įsipareigoja sumokėti Aukciono organizatoriui 200 (dviejų 
šimtų) Eur dydžio baudą ir atlyginti kitus jo patirtus nuostolius, kurių ši bauda nepadengia, 
kai: 

8.1.1. esant pardavėjo akceptui, kaip tai numatyta Susitarimo 5.7 p., Aukciono dalyvis 
atsisako sudaryti Turto pirkimo - pardavimo sutartį ar sumokėti jo kainą; 
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8.1.2. Aukciono sistema yra naudojama neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti, 
taip pat sukčiavimui; 

8.1.3. Aukciono dalyvis savo turimus prisijungimo duomenis ar slaptažodžius perduoda 
tretiesiems asmenims;  

8.1.4. Aukciono dalyvis pažeidžia įsipareigojimą tiesiogiai nekontaktuoti su Pardavėju ir  
tiesiogiai nesiūlyti jam parduoti Turtą apeinant Aukciono organizatorių; 

8.1.5. Susitarimas nutraukiamas dėl Aukciono dalyvio neteisėtų veiksmų ar Susitarimo 
pažeidimo.  

8.2. Jei Aukciono dalyvis pažeidžia bet kokių Susitarime numatytų mokėjimų atlikimo terminą, 
jis įsipareigoja sumokėti po 0,2 % dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už 
kiekvieną vėluojamą mokėti dieną.  

8.3. Jei Aukciono dalyvis (laimėtojas) nustatyta tvarka atsisako sudaryti Turto pirkimo - 
pardavimo sutartį ir / ar sumokėti Turto kainą ir paskelbus naują aukcioną Turtas parduodmas 
už mažesnę kainą, nesąžiningas Aukciono dalyvis privalo atlyginti Aukciono organizatoriui 
naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų tarp abiejų 
aukcionų skirtumą. Be to, toks aukciono dalyvis neturi teisės dalyvauti naujai paskelbtame 
aukcione.  

8.4. Aukciono organizatoriui pažeidus šio Susitarimo 3 dalyje numatytus įsipareigojimus, 
Aukciono dalyvis (laimėtojas) turi teisę vienašališkai nutraukti šį Susitarimą bei reikalauti 
atlyginti jo patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl Aukciono organizatoriaus kaltės.  

8.5. Aukciono dalyviui pažeidus bet kuriuos Susitarimo 4 dalyje numatytus įsipareigojimus, 
Aukciono organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti šį Susitarimą ir/ar pašalinti 
Aukciono dalyvį iš aukciono sistemos ir/ar sustabdyti Aukciono dalyvio teisę dalyvauti 
Aukcionuose bei reikalauti atlyginti Pardavėjo ir/ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, kurie 
atsirado dėl Aukciono dalyvio kaltės. 

9. SUSITARIMO GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS 

9.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja vienerius metus. Jeigu, iki 
Susitarimo galiojimo termino pasibaigimo, nei viena Šalis nepareiškia rašytinio pageidavimo 
dėl Susitarimo nutraukimo, Susitarimas automatiškai prasitęsia galioti sekantiems metams. 
Tokių pratęsimų skaičius neribojamas.  

9.2. Šalys gali nutraukti Susitarimą iš anksto prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėję kitą 
Šalį.  

9.3. Susitarimo nutraukimas neatleidžia Aukciono dalyvio nuo įsigyto Turto apmokėjimo bei kitų 
šiuo Susitarimu prisiimtų ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų įsipareigojimų 
vykdymo.  

9.4. Nutraukus Susitarimą, naujas Susitarimas tarp šalių gali būti pasirašytas ne anksčiau, nei po 
6 (šešių) mėnesių, nebent raštu tarp šalių būtų susitarta kitaip.  

10. FORCE MAJEURE  

10.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai 
įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) 
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aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 
d . nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms, taisyklės#, kiti teisės aktais ir teismų praktika, o Šalims reikalaujant 
dokumentų, patvirtinančių force majeure aplinkybes, Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. Nr. 
766 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13d. nutarimo Nr. 222“ 
Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos 
patvirtinimo” pakeitimo#.  

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

11.1. Aukciono organizatorius tvarkys Aukciono dalyvio (fizinio asmens arba juridinio asmens 
atstovo fizinio asmens) asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis 
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą – toliau BDAR), Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.  

11.2. Aukciono organizatorius asmens duomenis tvarkys siekdamas tinkamai vykdyti Susitarimą, 
užtikrinti sklandų, skaidrų ir saugų Aukciono procesą, apsaugoti Aukciono dalyvių ir savo, 
kaip Aukciono organizatoriaus teises ir teisėtus interesus. Aukciono organizatorius tvarko 
duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (BDAR 6 str.): 1) 
jo sutikimu (jei jo reikia, tai paprašoma ar jis išreiškiamas kitu būdu); 2) kai tvarkyti duomenis 
būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 3) kai tvarkyti asmens 
duomenis Aukciono organizatorių įpareigoja atitinkami teisės aktai (teisinė prievolė); 4) kai 
asmens duomenis reikia tvarkyti dėl kitų teisėtų tikslų, apie kuriuos informuojama.  

11.3. Aukciono organizatorius tvarkomus asmens duomenis gali perduoti Pardavėjui, kad būtų 
sudarytos atitinkamos sutartys dėl Turto. Jei yra būtina dėl šiame Susitarime minėtų tikslų, 
asmens duomenys gali būti perduoti strateginiams partneriams ir kitiems asmens, kurie 
padeda vykdant Aukcioną, šį Susitarimą, komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti 
bendradarbiavimą, taip pat skolų išieškojimo subjektams. Duomenys gali būti pateikiami 
kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros 
institucijoms (pvz., LR VMI), tačiau tik joms pareikalavus, kai reikalaujama pagal 
galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka. Aukciono 
organizatorius neperduos duomenų už ES ribų į trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją. 

11.4. Asmens duomenys bus saugomi tam tikrą laiko tarpą siekiant užtikrinti Aukciono 
organizatoriaus teisinius interesus, jei iškiltų ginčas arba duomenų būtų reikalaujama pagal 
įstatymus. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia konkretiems tikslams 
pasiekti.  

11.5. Aukciono dalyvis, kaip fizinis asmuo ir duomenų subjektas, turi šias teises, įtvirtintas BDAR: 
1) kreiptis į Aukciono organizatorių prašymu, jog gauti patvirtinimą, ar įmonė tvarko su 
pareiškėju susijusius duomenis ir jeigu tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis 
ir su jais susijusia informacija; 2) pateikti Aukciono organizatoriui prašymą ištaisyti netikslią, 
neteisingą naudojamą informaciją ar ją papildyti, kai ji nėra išsami; 3) pateikti Aukciono 
organizatoriui prašymą ištrinti informaciją, kurią ji turi apie Jus, jei ji naudojama neteisėtai; 
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar 
ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia 
Aukciono organizatorius arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys; 4) pateikti 
Aukciono organizatoriui prašymą apriboti apie pareiškėją turimos informacijos tvarkymą – 
kai ginčija duomenų tikslumą ar prieštarauja duomenų tvarkymui, nesutinka, kad būtų ištrinti 
neteisėtai tvarkomi pareiškėjo duomenys, ar duomenų reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba 
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apginti teisinius reikalavimus; 5) kreiptis į Aukciono organizatorių prašymu gauti su 
pareiškėju susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė įmonei susistemintu, įprastai 
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų 
valdytojui, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p. arba 9 
str. 2 d. a p.) arba sutartimi (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir duomenys yra tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis; 6) atšaukti Aukciono organizatoriui duotus sutikimus dėl 
informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenys tvarkomi pagal Jūsų sutikimą; 7) pateikti 
skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija (interneto svetainė: https://vdai.lrv.lt/), ar kitoje valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų 
nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir 
kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.  

11.6. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi 
savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Aukciono organizatorių, kurio kontaktai 
nurodyti šiame Susitarime arba interneto svetainėje www.evgauto.lt. 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

12.1. Visi pranešimai, prašymai, užklausimai ir kiti dokumentai, kuriuos Šalys įsipareigoja pateikti 
viena kitai, laikomi pateiktais tinkamai, jei tokie dokumentai yra siunčiami dalyje „Šalių 
rekvizitai“ nurodytu buveinės ir (ar) gyvenamosios vietos adresu arba elektroninio paštu 
adresu. Susitarime numatyti pranešimai išskirtine tvarka gali būti siunčiami ir trumpąja SMS 
žinute.  

12.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar trumpąja SMS žinute, laikoma, kad jį Šalis 
gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba 
sekančią darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. 
Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 3 (trims) darbo 
dienoms nuo išsiuntimo, nebent galima įrodyti kitaip.  

12.3. Šalis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu pranešti kitai šaliai 
apie pasikeitusį adresą, telefono numerį ar kitą rekvizitą.  

12.4. Dėl Susitarimo sudarymo, aiškinimo ir (ar) vykdymo iškilusius ginčus Šalys sprendžia taikiai, 
o nepavykus susitarti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų ginčas sprendžiamas Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Aukciono organizatoriaus buveinės 
adresą.  

12.5. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių 
kalba: po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Ši nuostata negalioja Susitarimą sudarant 
elektroninio ryšio priemonėmis. Pastarosiomis priemonėmis sudarytas Susitarimas yra 
galiojantis ir turtinis lygiavertę teisinę galią.  
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Šalių rekvizitai:  

                   Aukciono organizatorius                                          Aukciono dalyvis  
UAB „Eksporto vystymo grupė“  
Įmonės kodas 302521631  
PVM mokėtojo kodas LT100005472215  
Buveinės adresas Ukmergės g. 317B, LT-
06306 Vilnius  
Tel. Nr. +370 687 53353  
Elektroninis paštas eksportogrupe@gmail.com  
A. s. Nr. LT757044060007859240, AB SEB 
bankas  

  

 

Šalių parašai:  

Aukciono organizatoriaus vardu:                                     Aukciono dalyvio vardu: 
Direktorius Darius Tamašauskas                                     (Aukciono dalyvio atstovo arba Aukciono dalyvio   
.                                                                                                           pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 
 
_____________________________.                                   _____________________________ 
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SUTIKIMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI 
2023 metų _________________mėn. ______ diena, Vilnius 

 
 

Aš, _________________________________________________, sutinku, kad UAB “Eksporto vystymo 

grupė”, į.k. 302521631, buveinės adresas Ukmergės g. 317B, Vilnius, tvarkytų mano asmens duomenis: 
 

1. vardą ir pavardę:  

2. asmens kodą ar gimimo datą:   

3. adresą ar gyvenamąją vietą:  

4. telefono numerį:  

5. elektroninio pašto adresą:   
 
 
 
              _____________________________________________ 
                  vardas, pavardė, parašas 
 
 
Sutinku, kad šiuos mano asmens duomenis UAB “Eksporto vystymo grupė” tvarkytų neterminuotai, 
bet ne ilgiau, nei numatyta bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklėse bei teisės aktuose ir 
tvarkytų šiais tikslais: 
 
 

1. sutarties su UAB !Eksporto vystymo grupė" sudarymo, vykdymo ir 
administravimo tikslu: 

 
 
_____________________ 

parašas 

2. taip pat sutinku, kad UAB !Eksporto vystymo grupė” mano asmens 
duomenis perduotų kitiems asmens duomenų gavėjams ir teikėjams ir iš 
jų gautų kitus mano asmens duomenis (skolų išieškojimo įmonėms, 
advokatams, antstoliams, teismams ir kt.): 

 
 
 
_____________________ 

parašas 

3. esu informuotas, kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę: būti 
informuotas (-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su 
savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti savo asmens 
duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, atšaukti 
savo sutikimą, prašyti perkelti duomenis, taip pat esu informuotas, kad 
duomenų valdytojas yra UAB “Eksporto vystymo grupė”: 

 
 
 
 
 
_____________________ 

parašas 
 


