ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО
НАДДАВАНЕ
Предмет на търга: 4 броя МПС: лек автомобил , собственост на ИА
„Главна инспекция по труда“

1.

Тръжен
номер

1

2

3

4

Наимен.

Характеристика

МПС: лек автомобил марка ПЕЖО, модел
ЕКСПЕРТ,
рег.№
С9961КМ,
рама
№VF3224AA212659575,
двигател
Движима
№0289747, цвят СИН,
година
на
вещ
производство 2000 г. Не се движи, не е
обслужен технически. Има корозия по
купето. Съхранява се на открито.
МПС: лек автомобил марка ХЮНДАЙ,
модел СОНАТА, рег.№ СА1861КА, рама
№KMHEM41BP4A077653,
двигател
Движима №G4JP4068702, цвят БОРДО МЕТАЛИК,
вещ
година на производство 2005 г., мощност
97kw. Не се движи, не е обслужен
технически. Има корозия по купето.
Съхранява се на открито.
МПС: лек автомобил марка ХЮНДАЙ,
модел ТЕРАКАН, рег.№ С3353МР, рама
№KMHNM81WP1U016644,
двигател
Движима №D4BH1369052, цвят СИВ МЕТАЛИК,
вещ
година на производство 2002 г., мощност
77kw. Не се движи, не е обслужен
технически. Има корозия по купето.
Съхранява се на открито.
МПС: лек автомобил марка РЕНО, модел
МЕГАН,
рег.№
С4021МН,
рама
№VF1KA110525644165,
двигател
Движима
№K4MA700R048136, цвят ЗЕЛЕН, година
вещ
на производство 2002 г., мощност 79kw. Не
се движи, не е обслужен технически. Има
корозия по купето. Съхранява се на открито.

Местонахождение

ЦЕНТЪР ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ /ЦРЧР/,
квартал
КРЕМЕКОВЦИ /зад
КРЕМИКОВСКИ
МАНАСТИР/
ЦЕНТЪР ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ /ЦРЧР/,
квартал
КРЕМЕКОВЦИ /зад
КРЕМИКОВСКИ
МАНАСТИР/
ЦЕНТЪР ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ /ЦРЧР/,
квартал
КРЕМЕКОВЦИ /зад
КРЕМИКОВСКИ
МАНАСТИР/
ЦЕНТЪР ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ /ЦРЧР/,
квартал
КРЕМЕКОВЦИ /зад
КРЕМИКОВСКИ
МАНАСТИР/

Начална тръжна
цена

1 200,00 лв.

1 400,00 лв.

1 800,00 лв.

1 300,00 лв.

Първоначалната цена на вещите е определена от комисия назначена с заповед №
3-0690/12.08.2022 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда”.
2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % първоначалната стойност на
превозното средство и се внася в под формата на парична сума, внесена по сметката на
Изпълнителна
агенция
„Главна
инспекция
по
труда“
IBAN:
BG76UNCR96603319827610, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София
Депозитът на неспечелилите участници се освобождава след приключване на търга, а
депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на
вещите на спечелилите.

ІI. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА
4. Търг с тайно наддаване.
ІІІ. СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ
5. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за
участие в процедурата:
Цялата документация за търга е налична на сайта на ИА ГИТ (gli.government.bg)
6. Оглед на посочените вещи от 14.09.2022 г..до 23.09.2022 г. в ЦЕНТЪР ЗА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ /ЦРЧР/, квартал КРЕМЕКОВЦИ /зад
КРЕМИКОВСКИ МАНАСТИР/, след предварителна уговорка с Тони Момчилов
Веселинов – главен експерт в дирекция ОПУС – тел. 0877 25 69 74
7. Място и срок за подаване на предложенията: Оферти се приемат от 26.09.2022
г. до 30.09.2022 г. в ИА „Главна инспекция по труда” с адрес 1000 София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №3.
8. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: Въз основа на
класирането по тръжния лист, комисията да обяви за спечелил търга кандидата,
предложил най-висока цена и да обяви класирането на 07.10.2022 г. в ИА „Главна
инспекция по труда” с адрес 1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №3.
ІV. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
9. Всеки участник подава предварително писмените си предложения в запечатан
непрозрачен плик, лично или чрез упълномощен представител.
10. Всеки участник в търга има право да представи само едно предложение за една
вещ. При нарушение на това задължение комисията отстранява от участие в процедурата
съответния участник.
11. Върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часът на подаване.
12. Предложение, представено след изтичане на обявения краен срок, не се
приема, не се приема предложение в незапечатан плик или плик с нарушена цялост.
Такова предложение се връща незабавно на кандидата.
V. ДЕПОЗИТ
13. Кандидатите за участие в търга внасят депозит за осигуряване изпълнението
на техните задължения, произтичащи от участието им в търга. Депозитът на
неспечелилите участници се освобождава след приключване на търга, а депозитите на
спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на
спечелилите.
14. Комисията има право да задържа депозита, когато участник в противоречие
със закона или с условията на търга оттегли или промени предложението си, или не
изпълни задължението да сключи наемния договор.
15. Депозита на участник, чието предложение е определено за най-добро, се
освобождава от комисията, след предаване на вещта на купувача.
16. Комисията незабавно освобождава гаранциите при прекратяване на търга и на
участниците, изключени от търга.
VІ. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА

17. Отстраняват се от участие лица, които не са представили - заявление за участие
в търга; декларация за оглед; документ за внесен депозит; документ за самоличност, ако
е физическо лице, или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР за
българските юридически лица, документ за закупена документация, декларации относно
обстоятелствата: производство по несъстоятелност; липса на парични задължения към
държавата или към общината по месторегистрация и към Общината по смисъла на чл.
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; несъстоятелност;
производство по ликвидация, съдимост.
18. Когато след отваряне на плика комисията установи предложение или
документи с непълнота или несъответствие с условията на търга, съответния участник се
отстранява от по-нататъшно участие и това се отбелязва в протокола на комисията.
VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ
19. Търгът се провежда в закрито заседание от комисия, състояща се от 3 до 5
членове и двама резервни членове, като задължително в нейния състав се включват
юрист и икономист.
20. Комисията се назначава от ръководителя на ведомството, провеждащо търга.
21. Членовете на комисията не могат да бъдат лица, които са:
а/ "свързани” лица по смисъла на Търговския закон с участници в търга или с
членове на техните управителни или контролни органи;
б/ участват в подготовката на предложението.
22. Комисията се свиква от Председателя, който ръководи нейното заседание.
23.Комисията започва своята работа след представяне на предложенията от
деловодството на 05.10.2022 г.
24. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол и да обяви
резулатите, съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на
движими вещи – частна държавна собственост.

Отваряне на предложенията
25. Комисията по р.VІІ, т. 19 организира отварянето на предложенията по реда на
тяхното постъпване.
26. Комисията отваря пликовете съобразно поредните номера на постъпване и
проверява предложенията за съответствието им с изискванията на процедурата.
27. Комисията си запазва правото по всяко време да проверява заявените от
кандидатите данни и факти, като има право да изисква в определен от нея срок
допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.

Оценяване и класиране на предложенията
28. След разглеждането на предложенията комисията пристъпва към тяхното
оценяване и класиране.
29. Оценката на предложенията се извършва по предложената цена.
Предложенията се класират последователно и се посочват в изготвения протокол според
класирането им.
30. Комисията класира първите трима кандидати. На първо място се класира
предложилият най – висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и
съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребие.
31. Класирането на предложенията и спечелилият търга се определят от
Председателя на комисията и търгът се закрива.
32. При постъпило едно предложение комисията класира кандидата при
предложената от него цена.

Протокол
33. За заседанието на комисията се изготвя протокол, който се подписва от всички
членове.
34. С предаването на протокола комисията приключва своята работа.
35. Резултатите се обявяват на мястото за обяви.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
36. Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:
- трима членове от комисията;
- един кандидат е подал предложение.
37. В случай на не проведен търг директорът в едномесечен срок насрочва нов
търг.
VІІI. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА
38. Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от
датата на обявяване на резултатите, след което се сключва договор за покупкопродажба. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът се задържа и се
предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.
39. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху
вещта се прехвърля с предаването й.
40. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от
датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 10 лева.
ІХ. ЖАЛБИ
41.Участниците в търга могат да подават жалби за неспазване изискванията за
провеждането му по реда на АПК.
42.Жалбата се подава в седемдневен срок от поставянето на резултатите на
мястото за обявяване.
УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
43. Ценова оферта с предлаганата цена /подписана и подпечатана/;
44. Участниците в търга представят заявление за участие в търга; декларация за
оглед; документ за внесен депозит; документ за самоличност ако е физическо лице или
единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР за българските юридически лица,
документ за закупена документация, декларации относно обстоятелствата: производство
по несъстоятелност; липса на парични задължения към държавата или към общината по
месторегистрация и към Общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс; несъстоятелност; производство по ликвидация,
съдимост.

