На основание: чл. 64 от ЗДС,чл.69 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и
чл.2,т.1,от Наредба № 7/14.11.1997 година за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и
Заповед № 401/27.11.2014 г. на Директора на ТП ДГС Омуртаг
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-гр.Омуртаг”
ОБЯВЯВА продажба чрез ВТОРИ ТЪРГ C ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 3 броя моторни - превозни средства, при
намалена с двадесет процента начална цена без включен ДДС съответно:
№
1
2
3

Наименование, марка, модел и регистрационен номер
МОТОЦИКЛЕТ ЗИД 200, Т0629В
МОТОЦИКЛЕТЗИД 200, Т0621В
МОТОЦИКЛЕТЗИД 200 ,Т0628В

ДВИГАТЕЛ,РАМА
20001155, 20001417
20001068,20001073
2001177,30000020

Количество
(мярка)
1 бр.
1 бр.
1 бр.

Начална цена в
лева без ДДС
68
120
144

Депозит за
участие в лв.
6,80
12,00
14,40

Дата за провеждане на търга: 08.12.2014 г. от 10.00 часа. За участие в търга се заплаща депозит в размер 10 на сто от
началната тръжна цена на вещите/за които се кандидатства/ по сметката на ТП ДГС Омуртаг BG10СЕСВ979010Е316800
при ЦКБ АД клон Търговище или в касата на стопанството.
Тръжните книжа са в размер на десет лева без ДДС и се закупуват от касата в административната сграда.
Оглед: след заявка на телефон 0605/62154, в работилница-склад на ТП ДГС Омуртаг, в работен ден от 13.00 до 16.00
часа, с придружител от горското стопанство.
Място и време на депозиране на заявленията: административната сграда на стопанството, гр. Омуртаг, ул.Г.С. Раковски
№21, деловодство¬то, в работен ден от 08.00-12.00 и от 13.00 до 16.00 часа. Краен срок за приемане на заявленията за
участие: 07.12.2014 г. 16,00 часа.
Участниците в търга представят заявление и плик, който съдържа : ценова оферта, копия от :документ за закупени тръжни
книжа, документ за внесен депозит,удостоверение за регистрация за юридическо лице или документ за самоличност за
физическо лице, декларация за извършен оглед с посочен ден и час.За справки: заместник директор –телефон 0885220524.

