А ДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО

ТРЪЖНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за продажба
чрез търг с тайно наддаване на движима вещ – моторно
превозно средство / употребяван лек автомобил/ - частна държавна собственост
на Административен съд – Хасково „ФОРД ФОКУС СИ-МАКС 2.0 Д“
I.Организатор на търга:
Настоящият търг с тайно наддаване се организира от Административен съд –
Хасково, БУЛСТАТ: 126730769, с адрес: гр.Хасково, ул.“Преслав“№ 26
II.Основание, предмет и вид на търга:
1.Основание:
Търгът се провежда на основание чл.61 и чл.64 от Закона за държавната
собственост във вр. с чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост, Раздел II от Наредба №7/14.11.1997г.за продажба на движими вещичастна държавна собственост и заповед № РД-12-81/18.02.2019г.. на Председателя на
Административен съд – Хасково.
2.Предмет:
Един брой употребяван лек автомобил, изчерпателно посочен с пълно описание
и начална тръжна цена в Приложение №1 – неразделна част от настоящата
документация. Движимата вещ – предмет на продажбата е изложена за оглед от
05.03.2019г. до 11.03.2019 г. от 09.00 до17.00 часа в двора на Административен съд –
Хасково, ул. Преслав 26. За всеки извършен оглед кандидатът за участие попълва
декларация /Приложение №4/.
3.Вид:
Продажба на движима вещ- частна държавна собственост: един брой
употребяван служебен лек автомобил чрез търг с тайно наддаване.
III.Начална
тръжна
цена:Определена
чрез
извършени
оценъчна
автотехническа експертиза с вх.№ 7075/07.11.2018г. и пазарна оценка с вх.№
7283/15.11.2018г., посочена в Приложение№1.
IV.Срок и място за приемане на офертите:
След извършен оглед, до 17 часа на 11.03.2019г. на Регистратурата, етаж 1 в
сградата на Административен съд – Хасково, ул.“Преслав“№26.
За участие в търга в срок до 11.03.2019г. се заплаща депозит в размер на 10 на
сто от първоначалната тръжна цена на движимата вещ/ съгласно Приложение №1/, за
която се кандидатства по следната банкова сметка: IBAN BG61CECB979033E0280800
BIC: CECBBGSF, Банка ЦКБ-АД клон Хасково.
Офертата/Приложение №5/ се подава лично или чрез представител, с нотариално
заверено пълномощно, в непрозрачен запечатан плик. Председателят на тръжната
комисия или определен от него член на тръжната комисия проверява дали са
представени всички необходими документи за участие в търга и поставя върху плика,
съдържащ офертата тръжния номер на кандидата. Приетата оферта се пуска в
запечатана урна от председателя на тръжната комисия или определен от него член на

тръжната комисия в присъствието на кандидата. Председателят на тръжната комисия
или определен от него член на тръжната комисия вписва подадените оферти по реда на
постъпването им във входящ регистър/Приложение №2/.
V.Условия и организация на провеждането на търга:
1.Условия на търга:
Получаване на тръжната документация се извършва на Регистратурата, етаж 1
в сградата на АдмС-Хасково, ул.”Преслав” № 26 всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00
ч. от 05.03.2019г. до 11.03.2019 г. включително или разпечатани от интернет страницата
на съда www.admsudhaskovo.org в раздел „Търгове“;
2.Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно
физическо или юридическо лице. Допускат се кандидати за участие в търга и чрез
пълномощник, след представяне на нотариално заверено пълномощно за участие в
тръжната процедура/ в оригинал/.
3.Необходими документи за участие в търга:
За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да подаде до комисията за
провеждане на тръжната процедура заявление за участие/Приложение №3 / с
приложени следните документи:
- нотариално заверено пълномощно при упълномощено лице.
- удостоверение за съдебна регистрация на участващите в търга
юридически лица или едноличен търговец.
- документ за внесен депозит;
- декларация за извършен оглед/Приложение №4/, ако кандидатът е
извършил оглед на автомобила;
- ценова оферта / Приложение №5/ в запечатан непрозрачен плик.
При подаване на документите, лицата
представят документ за
самоличност.
Кандидат, който не приложи някой от документите по т.3 или приложеният
документ не е в посочената в тръжната документация форма, не се допуска до участие
в търга.
4. Време и място за провеждане на търга:
Провеждането на търга ще се извърши на 12.03.2019г. от 09.00 ч. в сградата на
Административен съд- Хасково, с адрес: ул. Преслав № 26
5. Процедура по провеждане на търга:
Търгът се провежда върху посочената движима вещ /употребяван служебен лек
автомобил/.
Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията.
В деня за провеждането на търга, комисията отваря урната и класира офертите в
тръжен лист. В тръжния лист се вписват всички получени оферти и тръжните номера на
кандидатите.
За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.
Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната
комисия определя крайния купувач чрез жребий.
За проведения търг комисията съставя тръжен протокол /Приложение №6/ в три
екземпляра- един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга
и един екземпляр за главния счетоводител на продавача.
Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на съда и на
официалната интернет страница на 12.03.2019г. Спечелилият търга се уведомява в деня
на обявяване на резултатите по телефон или на посочения в заявлението за участие в

търга e-mail, като се поканва да получи екземпляр от тръжния протокол в 3-дневния
срок за плащане на вещта.
В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите, участниците в търга
могат да подадат жалба по реда на АПК за неспазване на условията на търга и реда за
неговото провеждане.
Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от
датата на обявяване на резултатите, като подписва и договор за покупко-продажба
/Приложение№7/.
Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозитът се задържа и се
уведомява по телефон или на посочения в заявлението за участие в търга e-mail
следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. В случай, че и
втория по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия
отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва
по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния
протокол.
Вещта се предава на купувача след плащане на цената и подписване на договор
за покупко-продажба /Приложение№7/.
Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването й.
6. Начин на плащане:
Спечелилият търга кандидат заплаща предложената цена в срок до 3 работни
дни от датата на обявяване на резултатите. Всички разходи по прехвърляне на
собствеността на автомобила са за сметка на купувача. Плащането се извършва по
банкова сметка на Административен съд- Хасково: IBAN BG54CECB979031E0280800
BIC: CECBBGSF, Банка ЦКБ-АД клон Хасково.
7. Сключване на договор:
Договорът за покупко- продажба се сключва след плащане на цената от
купувача. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най- късно в 5-дневен срок
от датата на плащането. След този срок купувачът дължи сума в размер на 10 лв. на
денонощие за неустойка.

