ПРАВИЛА
за провеждане на търг с тайно наддаване съгласно заповед
ЕPRG -2511/11.10.2016 за продажба на МПС, собственост на
„Енерго-про Мрежи” АД
1. Предмет на търга
4 броя МПС собственост на Енерго-про Мрежи АД съгласно приложения
списък:

№ РЕГ.№

1
2
3
4

В 2745 РХ
В 2749 РХ
В 3077 РХ
В 6864 РХ

Марка

Модел

Тип

УАЗ
УАЗ
УАЗ
УАЗ

3909
3909
469
31514

джип
джип
джип
джип

първоначал
Стъпка депозит
Година на
на тръжна
Регионален
за
за
производ
цена
център
наддава внасяне
ство
лева/без
не 10%
5%
ДДС
2 069
2004
Търговище
207
103,45
2 291
2003
Търговище
229
114,55
2
463
2006
Г.Оряховица
246
123,17
2 047
2002
Г.Оряховица
205
102,35

2. Вид на търга
Публичен търг с тайно наддаване за физически и юридически лица
3. Начална тръжна цена
Описана за всяко МПС в приложения списък
4. Стъпка за наддаване 10 %
5. Дата и час на провеждане на търга
17.11.2016 от 10:00h
6. Място на провеждане
гр.Варна Варна Тауърс бул.Владислав Варненчик 258
7. Време и начин на оглед на автомобилите
Кандидатите могат да правят оглед на автомобилите през дните от 31.10.2016
до 11.11.2016 включително от 13:00 до 16:00 часа, след представяне на
документ за закупена тръжна документация. За справки и информация:
В 2745 РХ и В 2749 РХ

- Търговище – Румен Радев \ 0887240837

В 3077 РХ и В 6894 РХ

-

Г. Оряховица – Атанас Атанасов\ 0888478161

8. Размер и начин на плащане на депозита за участие
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Всички разплащания, свързани с провеждането на настоящия търг, се
извършват в български лева. Депозитът за участие се определя в размер на 5%
от началната цена на автомобила, ако участието е за няколко автомобила
процентът се изчислява върху всяка цена за съответния автомобил от начално
обявените цени. Депозитът се внася до дата 11.11.2016 г. по банковата сметка
на дружеството-собственик „Енерго-про Мрежи”АД, УниКредит Булбанк
IBAN: BG56UNCR763010EONGRID1 BIC: UNCRBGSF
като платежното нареждане се прилага в плика с документацията. Внесените
депозити на неспечелилите участници се връщат след закриване на търга по
разпореждане на комисията. Депозитът се връща по банков път по сметка
посочена в заявлението от всеки от участниците. Задържа се депозита на
класираните на първо място участници до сключване на договора със
спечелилият търга участник.
9. Документи за участие
Задължителни документи, които следва да се предоставят за участие в търга
са:
1. заявление за участие и предлаганата тръжна цена по образец;
2. копие от документа за самоличност;
3. удостоверение за актуалнo правно състояние на фирмата;
4. изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, в
случаите, когато кандидатът участва чрез пълномощник;
5. документ за внесен депозит;
6. удостоверение за липса на обстоятелства, издадено от Агенция по
вписванията (за кандидати юридически лица);
Заявлението и всички съпътстващи документи се подават в запечатан
непрозрачен плик в срок до 15.11.2016 г. на адрес: Варна, 9009, бул.
Владислав Варненчик, 258 Варна Тауърс деловодство ет.4. Върху плика,
се отбелязва името/пълното наименование на участника или името на
упълномощеното лице, с посочени данни за адрес, телефон, имейл, както и
цялостното наименование на обекта на търга. В предложението, поставено в
плика, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена
/цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице.
При несъответствие на сумата между цифром и словом, за валидна се смята
посочената словом сума. В плика се прилага и оригиналът или нотариално
заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или
пълномощното на представителя.
Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не съдържа
описаните по-горе данни е недействително.
10. Процедура по провеждането
В деня и часа, определени за провеждане на търга председателят на
комисията:
- проверява присъствието на членовете на комисията;
- обявява откриването на търга и неговия предмет;
Комисията e в състав от трима членове , при задължително участие на юрист.
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За провеждането на търга комисията води протокол, който се подписва от
всички членове. След откриване на търга председателят на комисията
пристъпва към отваряне на постъпилите за участие в търга заявления.
Председателят на комисията при отваряне на всеки плик проверява дали са
спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и
оповестява предложената цена.
Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
- са подадени след срока, определен с обявлението и с правилата за
провеждане на търга;
- са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
- не съдържат някои от задължителните документи и данни по т.9.
- цена предложена по-ниска от началната
Председателят на комисията обявява допуснатите до участие кандидати и
тези, които не се допускат до участие, като се посочва конкретно основание.
Внесените депозити от недопуснатите до участие кандидати се връщат.
Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат
според размера на посочените суми. Търгът се смята за спечелен от участника,
предложил най-висока цена и търгът се закрива.
При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, председателят
на комисията поканва кандидатите за участие на 18.11.2016 г. и търгът
продължава между тях по правилата на търга с явно наддаване, като се започне
от тази цена. В този случай, при явното наддаване, участникът може да наддава
над стартовата цена с не повече от три стъпки едновременно. Председателят
обявява спечелилия участник за конкретната позиция по приложения списък и
продължава по следващите позиции. След изчерпване на позициите търгът се
закрива. За резултатите от търга комисията съставя протокол в три
екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от участниците в
търга. При отказ на някой участник да подпише протокола това се удостоверява
от членовете на комисията с вписване в самия протокол. Един екземпляр за
тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за
отдел Счетоводсво на продавача.
Внесеният депозит от спечелилия участник се задържат до заплащане на
продажната цена. Ако цената не бъде платена в срока по т. 12 депозитът се
задържа. Председателят на комисията поканва следващият по ред участник,
който е предложил най – висока цена да закупи вещта. Ако този участник се
съгласи, той се обявява за купувач. Ако не се съгласи или ако не внесе цената
в едноседмичен срок от обявяването му за купувач, председателят на
комисията предлага вещта на следващия по реда на предложените цени
наддавач и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи.
Търгът не се провежда, в случай, че не е подадено нито едно заявление за
участие или не бъде допуснат нито един кандидат до участие.
11. Срок за сключване на договор
Договорите за продажба на автомобилите се сключват в 30-дневен срок от
датата на провеждане на търга, след удостоверяване от страна на спечелилия
участник, че е заплатил достигнатата на търга цена.
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В случай, че в горепосочения срок не бъде подписан договор за покупкопродажба на МПС по вина на спечелилият участник, той губи правото за
сключване на договор, както и внесения от него депозит.
По решение на комисията може да се покани за сключване на договор
следващия участник, съобразно класирането им.
Автомобилът се предава с приемо-предавателен протокол след сключването
на договора за покупко-продажба на МПС. Разходите по прехвърлянето на
МПС, включително и застрахователната стойност са за сметка на купувача.
12. Начин на плащане
Спечелилият участник в 20-дневен срок от провеждане на търга следва да
внесе определената цена, като депозитът се приспада, по банкови сметки:
„Енерго-про Мрежи” АД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG56UNCR763010EONGRID1
BIC:UNCRBGSF
Копие от платежния документ и застрахователната стойност на автомобила се
представя на председателя на комисията за подготовка на договора за
продажба. ДДС се начислява върху достигната крайна цена.
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