LEIÐ BEININGA
AR

Gre
eiðslum
mark mjólku
m
r á up
ppboðs
smarka
aði
Upplýsingar um vinnslu tilbo
oða.
1. Mattvælastofnun
n berst sölu-//kauptilboð vegna
v
viðskip
pta með greið
ðslumark mjó
ólkur. Tilboðs
sgjafa send
skrifleg staðfestting á móttökku tilboðs.
2. Tilb
boð skoðað og
o gengið úr skugga um að
a það sé ré
étt útfyllt og því
þ beri sama
an við
þing
glýsingarvotttorðið.
3. Eftirr þörfum er staðfesting
s
á eignarhaldi könnuð í skrrám hjá Fastteignamati ríkkisins.
4. Kan
nnað hvort ölll leyfi veðhafa fylgi.
5. Farrið yfir ábyrgð
ðaryfirlýsinga
ar lánastofna
ana með kauptilboðum.
6. Borrið saman ma
agn á tilboði við greiðslum
marksskrá.
7. Ef um
u sölu leigu
uliða á eigin greiðslumark
g
ki er að ræða
a skal bera tilboð saman við skrá yfir fyrri
sölu
usamninga.
8. Sé um aðilaskip
pti að ræða sem
s
fara fram
m á uppboðsmarkaði þan
nn 1. apríl , skkal kanna hv
vort ónotað
greiðslumark þ.e
e.a.s hvort A-hluti
A
beingrreiðslna selja
anda verði ofgreiddur eftir aðilaskiptin
n. Sé það
tilfe
ellið mun Mattvælastofnun
n draga þá fjá
árhæð frá sö
öluverði við frrágang viðskkipta viðkoma
andi
seljanda.
9. Tilb
boð skráð í tillboðsskrá MA
AST.
10. Tilb
boð opnuð með birtingu ja
afnvægisverð
ðs og magns
s á heimasíðu Matvælasttofnunar 1. apríl og 1.
nóvvember. Upplýsingar verð
ða settar fram
m í yfirliti ása
amt upplýsing
gum um jafnvvægisverð.
11. Upp
plýsingar um
m seljendur og
g sölumagn frá
f hverjum og
o einum eru
u sendar til B
BÍ 5 dögum eftir
e að
upp
pboð hefur fa
arið fram. BÍ tekur
t
tillit til þess
þ
við útgrreiðslu á A-hluta beingreiðslna sem greiddar eru
ann
nars vegar 1. maí og hinss vegar 1. jan
núar. Upplýsingar um ofg
greiddan A-hlluta beingreiðslna skal
BÍ senda
s
Matvæ
ælastofnun fyyrir 15. virka dag eftir upp
pboðsmarkað
ð.
12. Mattvælastofnun
n kannar hvo
ort áskilið skillyrði fyrir sölu
u, að um sé að
a ræða óno
otað greiðslumark sé
upp
pfyllt.
13. Tilb
boðsgjöfum sem
s
gert hafa
a tilboð, sem
m tekið verðurr er send tilkyynning um að tilboði hafi verið tekið
og óskað
ó
sé eftiir nýju veðbó
ókarvottorði. Veðbókarvottorð skal ekkki vera eldra
a en 5 daga gamalt
g
á
greiðsludegi þeg
gar uppgjör við
v seljendurr fer fram.
14. Gre
eiðslumiðlun milli seljenda
a og kaupenda.
a. Fyrsta virka
v
dag næ
æsta mánaða
ar eftir opnun tilboða skulu
u kaupendurr greiða kaup
pverðið að
fullu inn
n á uppgefinn
n bankareikn
ning MAST.
b. Farið ve
erður yfir skillyrt veðleyfi séu
s þau fyrir hendi.
c. Uppgjörr við seljendu
ur fer síðan fram
f
sjö virku
um dögum síðar. Beri þa
ann dag upp á laugardag
eða sun
nnudag, fer greiðsla
g
fram
m næsta mánudag þar á eftir.
e
15. Skrráning greiðsslumarks í gre
eiðslumarkssskrá fer fram
m 15. janúar vegna
v
uppbo
oðs 1. nóvem
mber og 15.
júníí vegna uppb
boðs 1. apríl.
16. Gre
eiðsla beingre
eiðslna skv. nýrri greiðslu
umarksskrá fer
f fram 1. fe
ebrúar vegna
a uppboðs 1. nóvember
og 1.
1 júlí vegna uppboðs 1. apríl.
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