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ОБЯВЛЕНИЕ
“БДЖ - Товарни превози” ЕООД
открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на
16 броя товарни вагони, тип хопер-дозатори, собственост на “БДЖ - Товарни
превози” ЕООД, в състоянието в което са, описани по номера и местонахождение в
Приложение № 1 към тръжната документация
1. Описание на обекта на търга: продажба в един лот на 16 броя товарни вагони,
тип хопер-дозатори, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което
са, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация,
както следва:
№ по
ред

Нов № на вагон

№ по
ред

Нов № на вагон

1
2
3
4
5
6
7
8

825268360013
825268360021
825268360039
825268360047
825268360054
825268360062
825268360070
825268360088

9
10
11
12
13
14
15
16

825268360096
825268360104
825268360112
825268360120
825268360138
825268360146
825268360153
825268360161

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:
Началната тръжна цена – 331 692,00 лева.
Стъпката на наддаване – 3 316,92 лева.
Началната тръжна цена е в лева без ДДС, франко местонахождението на всеки
вагон.
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите
на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.
3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за прилагане на
закона за публичните предприятия и при условията на „Вътрешни правила за сключване на

сделки с материални активи – движими вещи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД/„БДЖ –
Пътнически превози” ЕООД/„БДЖ – Товарни превози” ЕООД”.
Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е закрито.
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 25.11.2020 г. от 10.00 часа в сградата на “БДЖ - Товарни
превози” ЕООД в град София, ул. “Иван Вазов” № 3.
6. Тръжна документация ще се продава всеки работен ден от деня на публикуване
на обявлението за търга до 19.11.2020 г. (включително) за сумата от 60,00 (шестдесет) лева с
ДДС, внесена по следната банкова сметка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: “БДЖ – Товарни превози” ЕООД
Фактура ще се издава след проверка за наличие на внесената сума в указаната
банкова сметка.
За участие в търга ще се допускат лица, закупили тръжна документация на името и
за сметка на кандидата.
Тръжна документация ще се получава по електронен път, като кандидатът изпраща
платежното нареждане за нейното закупуване на имейл адрес: atuechka@bdz.bg и след
проверка за наличието на сумата за закупена документация по сметката на „БДЖ – Товарни
превози” ЕООД.
7. Оглед на активите се извършва по местонахождението им всеки работен ден от
9 до 16.00 ч., в срок до 20.11.2020 г. (включително), срещу представяне на документ за
закупена тръжна документация, при спазване изискванията за безопасност и в присъствието
на длъжностно лице.
.00

8. Депозитът за участие в търга e в размер на 20% от началната тръжна цена и
трябва да бъде внесен по банков път, при условията, указани в Тръжната документация.
Депозитът трябва да е наличен в посочената в тръжните условия банкова сметка в срок до
23.11.2020 г. (включително).
9. Заявления за участие ще се приемат до 16.00 ч. на 24.11.2020 г. в деловодството
на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.
10. Повторен търг ще се проведе на 18.12.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на “БДЖ Товарни превози” ЕООД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:
- тръжна документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящото
обявление, в срок до 14.12.2020 г. (включително).
- оглед на активите се извършва при условията на т. 7 от настоящото обявление, в
срок до 15.12.2020 г. (включително).
- депозитът за участие в повторния търг в размер на 20% от началната тръжна цена
трябва да се внесе от кандидата при условията на т. 8 от настоящото обявление и да е
наличен в посочената в тръжните условия банкова сметка в срок до 16.12.2020 г.
(включително).
- заявления за участие ще се приемат до 16 .00 ч. на 17.12.2020 г. в деловодството на
“БДЖ - Товарни превози” ЕООД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Други условия:
Комисията съставя протокол № 1 за резултатите от проведеното закрито заседание
на търга. В случай на предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници,
търгът продължава между тях с явно наддаване, като резултатите от него, комисията
отразява в протокол № 2. Кандидатите се уведомят писмено за конкретно насрочената дата
за явното наддаване, в срок от три работни дни от утвърждаването от Управителя и
Прокуриста на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД на протокол № 1 от закритото заседание на
комисията.
В случай на възникване на обстоятелства, които правят невъзможно провеждането
на явно наддаване, те се отразят от комисията в протокол № 2. Въз основа на него търгът се
счита за непроведен, с което действията по провеждане на търга приключват. Депозитът на
участниците в явното наддаване се възстановят в срок от 10 /десет/ работни дни, след като
протокол № 2 на комисията по провеждане на търга бъде утвърден от Управителя и
Прокуриста на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.
12. Изисквания към участниците:
- Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към “БДЖ –
Товарни превози” ЕООД и/или свързаните с него юридически лица –„Холдинг БДЖ” ЕАД
и/или „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ – Булвагон“ЕАД, към датата на
подаване на документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с настъпил
падеж./
- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация на името
и за сметка на кандидата, внесли в указания размер и срок депозит и подали заявление за
участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.
Допълнителна информация за участие в търга: телефон 02/8 907 304.

