„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ” ТП
гр.Тервел, обл.Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 10, тел. 22 71, 23 09, факс 20 24 e-mail: dgs.tervel@dpshumen.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-11-111/09.09.2020г.
гр.Тервел
На основание чл. 64, ал. 1 и ал.2 от ЗДС, и чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997
г. за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка с писмо на
Директора на „СИДП“ДП гр.Шумен с рег.индекс №1894/13.04.2020г.,
НАРЕЖДАМ:
1.Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувачи на посочените подолу бракувани движими вещи, както следва:
Обект
№
№1

Описание

Място на съхранение

„Тойота”, модел „Корола Версо” Стопански двор на
Горски разсадник
(бракуван)

Начална
цена в
лв. Без
ДДС
510,00

Депозит
10% в лева

51,00

„Дъбовете“ гр.Добрич

1.1.Търгът да ще се проведе от допълнително назначена комисия.
2.В срок до 2 /два/ работни дни след издаването на настоящата заповед, същата да се
постави на таблото за обяви и съобщения в административната сграда на „ДЛС-Тервел”ТП
на „СИДП“ДП, и да бъде дадено за публикуване обявление за търга, в ежедневен вестник, а
обявлението и цялата документация да бъдат публикувани в интернет страницата на
поделението.
3.Тръжната процедура се счита за открита и срокът за подаване на заявления за
участие и оферти започва да тече от първия работен ден от публикацията на обявлението в
ежедневен вестник. Крайният срок за подаване на заявления и оферти е до 17:00ч. на
21.09.2020г.
3.Оглед на посочените вещи може да се направи всеки работен ден от датата на
публикуване на обявлението до деня опрделен за краен срок за подаване на заявления и
оферти за участие, от 08.30 до 16.30 часа по мястото им на съхранение.
4.Заявления и Оферти се приемат през всеки работен ден от посоченият срок, от 08.30
до 17:00 часа в деловодството на „ДЛС-Тервел”ТП на „СИДП“ДП.

Документацията за участие (заявление и оферта) се получава от деловодството на
„ДЛС-Тервел”ТП на „СИДП“ДП, след внасяне на депозит за участие за конкретният обект в
касата на „ДЛС-Тервел”ТП на „СИДП“ДП.
5.Условия за участие
5.1.Участниците в търга представят в деловодството на „ДЛС-Тервел”ТП на
„СИДП“ДП, следните документи:
-Заявление за участие;
-Попълнена оферта поставена в запечатан плик
-Документ за внесен депозит
-Документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо
лице /за сравнение на данните посочени в заявлението за участие/.
Председателят или определен от него член на тръжната комисия проверява
представените документи и ги прилага към досието на процдурата, и ако отговарят на
изискванията, поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата (входящият
номер на офертата) и номера на обекта от тръжния списък.
Приетата оферта се пуска в урната в присъствието на кандидата.
6.На 23.09.2020г., от 10.00 часа, назначената комисията да отвори и класира офертите
в тръжен лист, в който да впише всички получени оферти и тръжните номера на
кандидатите.
7.Въз основа на класирането по тръжния лист, в срок от три работни дни, комисията
да състави протокола в три екземпляра, в който да обяви спечелилия търга кандидат,
предложил най-висока цена и в същия ден да обяви класирането на таблото за поставяне на
обяви и съобщения в административната сграда и интернет страницата на „ДЛС-Тервел”ТП
на „СИДП“ДП.
8.Спечелилият търга следва да плати предложената от него цена в срок до три
работни дни от обявяването на класирането. Владението върху обектите на търга се предава
след плащане на цената. Вещите се предават в състоянието им към момента на огледа,
„ДЛС-Тервел”ТП на „СИДП“ДП не носи отговорност по бъдещи претенции на спечелилия
търга за недостатъци. Собствеността върху обекта се прехвърля с предаването на владението
му. Всички разходи по прехвърлянето като данъци, такси и др. изискуеми задължения по
прехвърлянето са за сметка на купувача.
9.Купувачът следва да вдигне закупените вещи в петдневен срок от плащането на
цената, като за всеки ден закъснение се дължи магазинаж в размер на 1% от предложената
цена.
10. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците имат право да
подават жалба по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез „ДЛС-Тервел”ТП на
„СИДП“ДП, до Административен съд гр.Добрич.
Директор на ТП „ДЛС-Тервел”:/П/ чл.59 от ЗЗЛД
/инж. Г.Ботев/

