Išsamiau apie prekybą apvaliąja mediena ir miško kirtimo atliekomis
Apvaliosios medienos elektroninė pardavimų sistema (AMEPS) sukurta
ir įdiegta 2012 m.
Tikslas
užtikrinti maksimalią valstybiniuose miškuose pagamintos medienos kainą
Pardavimo objektas
apvalioji mediena ir miško kirtimo atliekos
Produkcijos
>200 produktų (pjautinieji rąstai, kietųjų lapuočių trumpuoliai, tarrąsčiai,
asortimentas
popierrąsčiai, plokščių mediena, malkos, kirtimo atliekos ir kt.)
Siūloma kaina
ne mažesnė nei pardavėjo nustatyta pradinė kaina
Laimėtojo nustatymas laimi aukščiausią kainą pasiūlę pirkėjai
Prekių priėmimas
pardavėjo sandėlyje arba pirkėjo sandėlyje, kai matuoja nepriklausomi
medienos matuotojai
Atsiskaitymai
 naujiems pirkėjams – iš anksto;
 pirkusiems per paskutinius 12 mėnesių – 15 kalendorinių dienų nuo
sąskaitos išrašymo su galimybe pratęsti 45 dienomis
Aukcionų dažnumas
 pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti – 2 kartus per metus;
 trumpalaikėms sutartims sudaryti – pagal poreikį
Sutarčių sudarymas
popierinės su atstovų parašais, sudaromos pagal pavyzdinę formą
Sutarčių (sandorių)
ilgalaikės (3–10 metų); pusmetinės (6 mėnesių); trumpalaikės (iki 6
tipai
mėnesių)
Patikimumo lygmenys  pirkėjai, kurie paskutinius 3 metus pirko medieną iš VĮ miškų urėdijų, turi
teisę dalyvauti aukcionuose ilgalaikėms sutartims sudaryti (3–10 metų);
 pirkusiems per paskutinius 12 mėnesių taikomas mokėjimų atidėjimas 15
kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo su galimybe pratęsti 45 dienomis
Pasiūlymų teikimas
 pardavėjas nustato parduodamus medienos kiekius ir pradines kainas;
 pirkėjai aukciono metu siūlo ne mažesnę už pradinę ar kito pirkėjo
pasiūlytą kainą
Prievolių įvykdymo
 sutarties pasirašymo užtikrinimui – pradinis įnašas;
garantijos
 prievolių įvykdymui garantijų nėra, išskyrus, kai mokėjimo atidėjimas
pratęsiamas taikant turto įkeitimą, draudimą ar prekinių kreditų draudimą
Sutarties pasirašymas Po aukciono gali atsisakyti pasirašyti sutartį, tokiu atveju negrąžinamas
pradinis įnašas
Dalyvavimo sąlygos
pardavėjai ir pirkėjai prisiregistruoja AMEPS, perveda pradinį įnašą
Administratorius
Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos
Administratoriaus
Ribotos funkcijos:
teisės
 aukcionų metu pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti, nemato
pirkėjų pateiktų kainų ir kiekių pasiūlymų.
 aukcionuose trumpalaikėms sutartims sudaryti, gali stebėti (tačiau
aukciono eigos įtakoti negali) pirkėjams ir pardavėjams matomą
informaciją;
 pažeidusiems prekybos mediena taisykles, komisijos sprendimu,
vieneriems metams stabdo pirkėjų teisę dalyvauti visuose aukcionuose;
 teikia konsultacijas ir nagrinėja pretenzijas susijusias su AMEPS veikimu.
Saugumo lygis
AMEPS specifikuota ir sukurta laikantis antrosios kategorijos informacinių
sistemų elektroninės informacijos (elektroninės bankininkystės sistemoms
taikomų reikalavimų) techninių saugos reikalavimų
AMEPS valdytojas
Aplinkos ministerija, o šios sistemos tarnybinės stotys saugomos Aplinkos
ministerijos duomenų centre
Kriterijus

