ОБЯВА
за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост,
находящи се в Театрално-музикален център - Разград
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Ивеко /IVECO/
модел Дейли
/DAILY/
Ситроен
Джъмпер
/SITROEN
JUMPER/
Хюндай модел
Елантра
/HYNDAI
ELANTRA/
Автобус модел
Исузу МД
27SА
/ISUZU/

4.

6.

7.

Начална
тръжна цена
(НТЦ) в лв. без
ДДС

5.

Двигател №

РАМА №

3.

РР№

Вид на МПС
(лек, товарен)

2.

Вид гориво

Марка, модел,
модификация

1.

Година на
производство

Тръжен №

Театрално-музикален център - Разград на Директора на Театрално-музикален център - Разград,
на основание чл.64 от Закона за държавната собственост и чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост, във връзка с чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба
на движими вещи - частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите и Заповед
№ РД-16-41/15.02.2022г. на Директора на Театрално-музикален център - Разград, обявява търг с
тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост на 4 (четири) броя ДМА
/употребявани моторни превозни средства/.
Моторните превозни средства са включени в тръжна процедура със Заповед № РД-1641/15.02.2022г. на Директора на Театрално-музикален център - Разград в изпълнение, на която е
определена начална тръжна цена без ДДС, а данните за тях са посочени в приложения опис:

8.

9.

товарен

1994 г.

дизел

РР7781ВK

ZCFA75A0002110649

782317

3970

товарен

2004 г

дизел

РР8629BМ

VF7ZCPMAC17427445

814043S22203956819

3677

лек

2006 г.

бензин

РР5458AT

KMHDM41BP6U235074

G4ED5292405

автобус

2002 г.

дизел

РР8792AH

NNAMDA1LL02007037

900

1819

Търгът ще се проведе на 01.03.2022г. от 10.00 часа в седалището на Театрално-музикален
център – Разград: гр. Разград, пл.”Независимост” № 2, ет.3, стая 303.
Тръжната документация за участие в търга може да бъда получена в деловодството на
Театрално-музикален център - Разград, пл.”Независимост” № 2, ет.3, стая 303 (арт.-секретар), всеки
работен ден от 21.02.2022г. до 25.02.2022г. в периода от 9.30ч. до 16.30ч.
Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 25.02.2022г. /петък/ от
09.30 ч. до 16.30ч.
Заявленията за участие в търга се приемат в запечатан непрозрачен плик и се депозират в
деловодството (арт.-секретар) на Театрално-музикален
център – Разград: гр. Разград, пл.
„Независимост” № 2, ет. 3, стая 303.
Кандидатите за участие в търга могат да извършат оглед на автомобилите от 10.00 ч. до 16.00
ч. в дните от 21.02.2022г. до 25.02.2022г. по местонахождението им (Западна промишлена зона, кв. 10),
след предварителна заявка на телефон: 084/662 318 – гл. счетоводител и 0885153862 – зам.-директор
ТВ, в присъствието на:
1.Теодор Даскалов-Зам.директор ТВ в Театрално-музикален център, град Разград

Участниците в търга, внасят отделна депозитна вноска за всеки от автомобилите, за който ще
участват, в размер на 10% от началната тръжна цена.
Депозитът за участие в търга следва да бъде внесен в касата на Театрално-музикален
център- Разград в срок до 25.02.2022 година в периода от 9.30ч. до 16.30ч.
Задължителни документи за участие в търга:
1.Заявление за участие по образец;
2. За физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ за
самоличност;
3. Документ за внесен депозит за участие в търга;
4.Нотариално заверено пълномощно /при подаване на документите за участие в търга чрез
представител/;
5. Заявление за извършен оглед по образец; .
6.Ценово предложение / оферта/ по образец.

