MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR SĄLYGOS
1.

Pagrindinės sąvokos

1.1. Meno kūrinių aukciono taisyklės – ši Meno kūrinių pardavimo aukcione
tvarka ir sąlygos, t. y., šis dokumentas, privalomas visiems aukciono dalyviams.
Pasirašydamas Registracijos anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina,
kad yra susipažinęs su Meno kūrinių aukciono taisyklėmis, jas suprato bei
pastabų ir pretenzijų dėl jų neturi.
1.2. Aukcionas – Organizatorius organizuojamas ir vykdomas viešas Meno
kūrinių pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai organizatorių siūlomi
pirkti keliems asmenims.
1.3. Aukciono administracija – Aukciono vedėjas (Aukcioną vedantis asmuo),
Aukciono protokoluotojas, Aukciono finansininkas ir kiti už Aukciono
organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.
1.4. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – Aukcionui pateiktų Meno kūrinių
viešas eksponavimas, vykstantis 2 dienas iki Aukciono pradžios.
1.5. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti Aukcione kaip
Aukcione siūlomų Meno kūrinių potencialus Pirkėjas.
1.6. Aukciono dalyvio atstovas – fizinis asmuo, fiziškai atstovaujantis Aukciono
dalyviui Aukciono metu. Aukciono dalyvio atstovas, atvykęs į Aukcioną, privalo
nurodyti savo bei Aukciono dalyvio vardą ir pavardę (pavadinimą) registracijos
anketoje, o atvykęs į Aukcioną, Aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti
Aukciono administracijai asmens dokumentą bei Aukciono dalyvio raštišką
įgaliojimą dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis.
1.7. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama kiekvieno
Aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir Pirkėjas. Aukciono metu
daromas audio ir/ar video įrašas.
1.8. Dalyvio numeris – Aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kurią jis iškelia,
siūlydamas savo kainą.
1.9. Intervalas – aukcionuojamo (numatomo įsigyti) Meno kūrinio kainos
didinimo tarpas.
1.10. Kūrinių sąrašas – Aukcionui pateikiamų Meno kūrinių aprašymas,
nurodant Meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, išmatavimus,
pradinę kainą ar kitus duomenis.

1.11. Kūrinio autentiškumo sertifikatas – oficialus Aukcionui pateikto Meno
kūrinio dokumentas, kuriame nurodomas kūrinio pavadinimas, autorius,
sukūrimo metai, technika ir medžiagos, išmatavimai.
1.12. Meno kūrinys – Aukcionui pateiktas ir Aukciono dalyviams įsigyti
siūlomas meno kūrinys.
1.13. Organizatorius – Lietuvos meno galerininkų asociacija („ArtVilnius“) ir
VŠĮ CECHAS ,,VILNIUS“
1.14. Pirkėjas – Aukciono dalyvis, kuris Aukcione pasiūlo didžiausią kainą už
Meno kūrinį ir su kuriuo sudaromas Meno kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris.
1.15. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant
konkretaus Meno kūrinio pardavimą.
1.16. Akceptuota kaina („plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu už
Meno kūrinį Aukciono dalyvių pasiūlyta kaina, užfiksuota plaktuko dūžiu.
1.17. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną
laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro Akceptuota („plaktuko“) kaina.
2.

Registracija dalyvavimui Aukcione

2.1. Dalyvauti ir pirkti Aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai
asmenys, dalyvaujantys Aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Pirkėjas
Aukcione dalyvauja asmeniškai, arba telefonu, arba nuotoliniu būdu („on-line“).
2.2.
Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, turi
užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą.
2.3.

Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti šiuos duomenis:

(i) fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas;
(ii) juridiniai asmenys – pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, PVM
mokėtojo kodas, telefonas, elektroninio pašto adresas, banko rekvizitai, įgalioto
įmonės atstovo dalyvauti Aukcione (Aukciono dalyvio atstovo) vardas, pavardė,
telefonas, elektroninio pašto adresas.
2.4. Anketą galima užpildyti („on-line“) interneto svetainėje www.artvilnius.lt/
Registracijos anketą taip pat galima užpildyti Aukciono vietoje prieš Aukciono
pradžią.
2.5.
Registracijos anketos, siunčiamos registruojantis „on-line“ turi būti
gaunamos likus nemažiau 2 val. iki Aukciono pradžios. Registracija Aukciono
vietoje baigiasi likus 10 min. iki Aukciono pradžios.

2.6. Organizatorius atsako už registracijos duomenų konfidencialumą. Anketose
pateikta informacija nebus perduota, perleista ar kitu būdu atskleista tretiesiems
asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to imperatyviai reikalauja galiojantys teisės
aktai. Duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 mėn. po Aukciono pabaigos.
3.

Aukciono vykdymo tvarka

3.1. Aukcionas vyksta VŠĮ CECHAS ,,VILNIUS“ galerijoje Vytenio g. 6,
Vilniuje.
3.2. Organizatorius suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims
apžiūrėti Aukciono Meno kūrinių ekspoziciją galerijoje CECHAS ,,VILNIUS“
kovo 15 – 16 d. nuo 14 iki 20 val.. Dėl individualios konsultacijos laiko būtina iš
anksto susitarti organizatorių tinklalapyje nurodytais telefonais.
3.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų Meno
kūrinių skaičiaus, Aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka.
3.4. Norintis dalyvauti Aukcione telefonu, turi atsiųsti el. paštu
linas@artvilnius.com kūrinių, dėl kurių norima varžytis, numerius, bei dalyvio
telefono numerį, kuriuo Aukciono organizatoriai susisieks su dalyviu tiesiogiai
Aukciono eigoje. Aukciono administracija neatsako už telefoninio ryšio
sutrikimus.
3.5. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Meno kūrinį (autorius,
pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Meno kūrinio
kaina didinama tokiais intervalais:
500 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
1000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur;
5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur.
3.6 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio numerį,
nukreiptą į Aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.
3.7. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas iš
Aukciono dalyvių per protingą laikotarpį nebesiūlo didesnės kainos, Aukciono
vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio Aukciono
dalyvio numerį ir kainą pakartoja 3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Ši kaina
yra Galutinė kaina. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, Meno kūrinys laikomas
parduotu, t. y., Aukciono dalyviui, pasiūliusiam didžiausią kainą kyla prievolė
atsiskaityti už Meno kūrinį, Meno kūrinys nebėra parduodamas kitiems
asmenims, o Galutinė kaina ir ją pasiūliusio dalyvio (Pirkėjo) numeris įrašomi

Aukciono protokole. Aukciono dalyvis neturi teisės atšaukti, ar pakeisti, savo
pasiūlymą.
3.8. Jeigu tuo pat metu, kai Aukciono vedėjas plaktuko dūžiu skelbia, kad
Aukcionas dėl to Meno kūrinio baigtas, pateikiamas naujas pasiūlymas, tai
Aukciono vedėjas turi teisę savo nuožiūra pratęsti Aukcioną arba Meno kūrinį
pripažinti parduotu už paskutinę prieš plaktuko dūžį pasiūlytą kainą.
3.9. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (nesvarbu, dalyvaujančių ar
nedalyvaujančių fiziškai salėje), Aukciono vedėjas savo sprendimu gali Meno
kūrinį, dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. Jeigu ginčas iškyla po
Aukciono, pirmenybė pirkti kūrinį suteikiama Aukciono dalyviui, fiziškai
dalyvavusiam salėje Aukciono metu.
4.

Atsiskaitymas

4.1. Iškart po Aukciono Meno kūrinį rezervavęs Aukciono dalyvis privalo prieiti
prie Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą.
4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Meno kūriniui išrašo
išankstinio apmokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo
atsiskaitymo būdo (du egzempliorius), kurioje nurodo Meno kūrinio numerį,
pavadinimą ir privalomą sumokėti (Aukcione nustatytą) kainą. Pirmasis
išankstinio apmokėjimo sąskaitos arba sąskaitos faktūros egzempliorius
įteikiamas Aukciono dalyviui, antrasis lieka Aukciono administracijoje, kuri
sąskaitos rekvizitus įrašo į Aukciono protokolą.
4.3. Online arba telefonu dalyvaujančiam Pirkėjui sąskaita yra išsiunčiama
elektroniniu paštu po Aukciono per 1 darbo dieną. Gautą sąskaitą privalu
apmokėti banko pavedimu per 3 darbo dienas. Kūrinio autentiškumo sertifikatas
bus atiduotas atsiimant nupirktą kūrinį.
4.4 Apmokėti už įsigytą Meno kūrinį galima Aukciono vietoje grynais pinigais
arba banko pavedimu į VŠĮ CECHAS ,,VILNIUS“ nurodytą atsiskaitomąją
sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Aukciono.
4.5. Mokant Aukciono vietoje grynais pinigais, Aukciono dalyviui išrašomas
grynųjų pinigų priėmimo kvitas bei atiduodamas Meno kūrinys. Meno kūrinio
autentiškumo sertifikatas pirkėjui perduodamas per 5 darbo dienas po Aukciono.
4.6. Sumokėjus banko pavedimu, Meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui kai pinigai
įskaitomi į VŠĮ CECHAS ,,VILNIUS“ atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime
būtina nurodyti įsigyto Meno kūrinio autorių, pavadinimą ir numerį, išankstinės
sąskaitos arba sąskaitos-faktūros numerį.

5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
5.1. Meno kūrinių Aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina
Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Ginčai, kylantys dėl Meno kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, Aukcione
parduotų Meno kūrinių perleidimo Pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

