Приложение ІІІ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080
тел.: (+359 2) 981 11 10; (+359 2) 932 43 10
факс: (+359 2) 987 71 51
bdz@bdz.bg
www.bdz.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД
открива търг с тайно наддаване за продажба на:
4 броя бракувани моторни превозни средства,
собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, за добиване на скрап,
в състоянието, в което са и от мястото където се намират, разделени в 4 лота
1. Описание на активите: 4 броя бракувани моторни превозни средства,
собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, за добиване на скрап, в състоянието, в което са и
от мястото където се намират, разделени в 4 лота, както следва:
Лот
№

Марка и модел
МПС

Категория

Рег. №

Инвентарен
№

Точно
местонахождение
на МПС

Техническо
състояние

1

Ситроен Ксантия

лек автомобил-М1

СА0279НХ

5082

ПВЦ Приморско

Брак

2

Нисан Серена

лек автомобил-М1

СА0567РМ

13077

ПВЦ Железничар

Брак

3

Фолксваген
Транспортер т4

лек автомобил-G

С1004НТ

6060

ПВЦ Добринище

Брак

4

Пежо Боксер

автобус-М2-15+1

СА5405ВК

22023

ПВЦ Паничище

Брак

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:
Рег. №

Инвентарен
№

Начална
тръжна
цена в
лева

Стъпка на
наддаване
в лева

лек автомобил-М1

СА0279НХ

5082

282,74

28,27

Нисан Серена

лек автомобил-М1

СА0567РМ

13077

291,51

29,15

3

Фолксваген
Транспортер т4

лек автомобил-G

С1004НТ

6060

238,34

23,83

4

Пежо Боксер

автобус-М2-15+1

СА5405ВК

22023

329,67

32,96

Лот
№

Марка и модел
МПС

Категория

1

Ситроен Ксантия

2

Началната тръжна цена е франко местонахождението на всеки един от активите.
3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в
капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички
кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията,
назначена за провеждането му.
Присъствието на кандидатите, подали заявление за участие в търга е
задължително.
4. Начин на плащане: Всички дължими плащания по сключения договор и
начина им на плащане са описани в проекта на договора към тръжната документация.
5. Търгът ще се проведе на 13.11.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „Холдинг
БДЖ” ЕАД в град София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се
извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжна документация за участие в търга се получава всеки работен ден,
от деня на публикуване на настоящото обявление за търга, в административната сграда
на „Холдинг БДЖ” ЕАД, на адрес: град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1 –
Деловодство или може да бъде изтеглена от електронната страница на „Холдинг БДЖ”
ЕАД – www.bdz.bg.
7. Оглед на активите се извършва по местонахождението им, всеки работен
ден от 9.00 до 16.00 ч., при спазване изискванията за безопасност и в присъствието на
длъжностно лице. Крайният срок за извършване на оглед на активите е 08.11.2019 г.
(включително).
8. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена
за съответния лот и трябва да бъде внесен по банков път, и при условията, указани в
тръжната документация. Крайният срок за наличността на депозита по посочената
банкова сметка е 11.11.2019 г. (включително).
9. Заявленията за участие в търга ще се приемат всеки работен ден до 16.00
часа на 12.11.2019 г. в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван
Вазов” № 3, етаж 1.
10. Повторен търг ще се проведе на 21.11.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на
„Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, при което:
тръжна документация ще се получава при условията на т. 6 от настоящото
обявление.
оглед на активите се извършва при условията на т. 7 от настоящото
обявление, с краен срок до 18.11.2019 г. (включително).
депозитът за участие в повторния търг, в размер на 50% от началната
тръжна цена за съответния лот, следва да се внесе от кандидата при условията на т. 8 от
настоящото обявление, като крайният срок за наличността му по посочената банкова
сметка е 19.11.2019 г. (включително).
заявленията за участие ще се приемат всеки работен ден до 16.00 часа на
20.11.2019 г. в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” №
3, етаж 1.
11. Изисквания към участниците:
Да нямат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него
юридически лица – „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и/или „БДЖ – Пътнически
превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения”
се разбират такива с настъпил падеж./
За участие в търга да се допускат единствено кандидати, които имат
Разрешение, издадено от директора на регионална инспекция по околна среда и водите
(РИОСВ), на чиято територия се извършват дейностите и/или Комплексно
разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите по реда на глава VІІ,
раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда, от което да е видно, че имат право да
извършват дейности с отпадъци с код 16 01 04*, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г.
за класификация на отпадъците.
За участие в търга се допускат кандидати, внесли в указания/те размер/и и
срокове депозит/и и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в
Тръжната документация.
Допълнителна информация на телефон: 02/8 907 304

