
ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ -
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ УНСС

София 1797, бул. Климент Охридски Ла 2, тел. (+359 2) 862 Ю 69, факс (+359 2) 862 74 47

З А П О В Е Д
ЧЪ'

№

На основание чл. 64 от ЗДС, във връзка с чл. 69, Раздел II от Наредба № 7 от
14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, издадена
от Министър на финансите /ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г., в
сила от 01.01.2006 г./ и експертна оценка на лек автомобил „Спгоеп ВегНп^о", рег. № С
6434 и решение на Дирекционен съвет от 10.12.2013 г.

О Т К Р И В А М :

I. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на
купувач на моторно превозно средство, собственост на ИСК при УНСС за начална
тръжна цена с ДДС от 3880 /три хиляди осемстотин и осемдесет/ лева, при депозит за
участие в търга от 388 лв.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

II. Тръжна документация, условия за оглед, състав на комисията по
провеждане на търга, и следните условия и изисквания:

1. За закупуване на комплект тръжни документи на стойност 20 /двадесет/ лева
/с ДДС/;

2. Сумата за закупуване на тръжни документи по т.1 се внася по следната
банкова сметка:

ИСК при УНСС в УниКредит Булбанк - София, Бизнес център Аксаков, В1С на
банката ШСКВС8Р, 1ВАК ВС23ШСЯ76303100117207;

3. За участие в търга се внася депозит в размер на 10% от първоначалната
стойност на обекта.

Сумата по т.З - депозит за участие се внася по банков път по банкова сметка на
ИСК при УНСС в УниКредит Булбанк - София, Бизнес център Аксаков, В1С на
банката ШОШС8Р, 1ВАК ВС23ШСК.76303100117207;



4. Оглед на автомобила от участника може да се извърши след закупуване на
съответния комплект тръжни документи всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.,
считано от 10.03.2014 до 07.04.2014 г. /мин. 10 работни дни/

на адрес: гр. София, бул. «Климент Охридски» 2

лице за контакти: г-жа Румяна Накова;

5. Заповедта за откриване на търга да се публикува на интернет страницата на
ИСК при УНСС и да се постави на таблото за обяви в сградата на УНСС и ИСК при
УНСС, както и на входната врата на ИСК при УНСС;

6. ИСК при УНСС не носи отговорност за разходите, направени от
кандидатите за участие в търга.

III. Изисквания към кандидатите и необходимите документи за участие в
търга:

1. Изисквания към кандидатите:

А) Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско или
чуждестранно, физическо или юридическо лице.

Б) Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след
представяне на нотариално заверено пълномощно в оригинал.

2. Необходими документи за участие в търга:

За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи заявление за
участие в търга /Приложение 4/, към което прилага следните документи:

А) За физически лица и представители на юридически лица - копие от документ
за самоличност, а в случаите по т.1 «Б» - и нотариално заверено пълномощно в
оригинал.

Б) За физическите лица или ЕТ - копие от документ за регистрация или Единен
индентификационен код /ЕИК/ на участника, съгласно чл.23 от Закона за търговския
регистър.

В) За чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ по т.2 «Б» на
съдебен или административен орган на държавата, в която са установени, с превод на
български език по надлежния ред.

Г) Документ за внесен депозит.

Д) Ценово предложение /оферта/, поставено в отделен запечатан плик по
образец /Приложение 5/.

Е) Непопълнен проект за договор, подписан от участника на всяка страница
/Приложение 6/.

Ж) Банкова сметка на купувача.

3. Срокът за подаване на тръжните документи е от 10.03.2014 г. до 16.00 ч. на
07.04.2014 г.

4. Тръжните документи се подават в деловодството на ИСК при УНСС, каб.
101, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 ч. В случай, че в
последният ден от подаването на документите, се установи струпване на кандидати с



готови документи, подаването им се допуска до приемането им, но не по-късно от
17.30ч.

5. Тръжните документи се подават в непрозрачен запечатан плик от кандидата
или упълномощения негов представител. Върху плика с ценово предложение се
поставя тръжния номер на кандидата. В присъствието на кандидата запечатаното
ценово предложение се пуска в урна, запечатана от председателия на комисията.

Кандидат, който не представи някой от документите по т.2 или представения
документ не е в изискуемата форма, не се допуска до участие в търга.

Не се допускат задрасквания и корекции по тръжните документи.

Представените в търга документи не се връщат след приключване на тръжната
процедура. Ако кандидатът е представил оригинални документи, при поискване те му
се връщат като при комисията остават техни копия, подписани от кандидата.

IV. Провеждане на търга.

1. На 08.04.2014 г. в 14.00 ч. в сградата на ИСК при УНСС тръжната комисия
отваря и класира офертите на тръжен лист, в който се вписват получените оферти и
тръжните номера на кандидатите.

2. Комисията провежда търга и в случай, че само един кандидат е подал
заявление и ценово предложение за участие.

3. Редовно подадените ценови оферти се класират в нисходящ ред, според
размера на предложената цена. В случай че двама или повече кандидати са
предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата,
вписва го в протокола и определя крайния купувач чрез жребий.

4. За проведения търг комисията съставя тръжен протокол в 3 екземпляра —
един за тръжната комисия, един за спечелилия търга кандидат и един за касата на ИСК
при УНСС.

5. Резултатите се обявяват на таблото за обяви, входната врата и на интернет
страницата на ИСК при УНСС.

6. Участникът, спечелил търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни
дни от датата на обявяването на резултатите по банковата сметка на ИСК при УНСС -
в УниКредит Булбанк - София, Бизнес център Аксаков, В1С на банката 1ЖСКВС8Р,
1ВАН ВС231ЛЧСК76303100117207. Собствеността върху автомобила се прехвърля с
приемно-предавателен протокол. Всички разходи са за сметка на купувача.

7. Лекият автомобил се предава на купувача след плащането на цената.

8. Закупеният автомобил да се вдигне от купувача от мястото му за оглед най-
късно в 5-дневен срок от датата на плащане. След този срок купувачът дължи
магазинаж в размер на 20 /двадесет/ лева на ден.

9. Ако плащането не се извърши в срока по т.6, депозитът се задържа и се
предлага на следващия по ред кандидат. Ако и вторият по ред кандидат не извърши
плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния
протокол, че автомобилът не е продаден.

10. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се
извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия в 7-дневен срок, въз



основа на депозирано искане с посочена от тях банкова сметка и след подписване на
тръжния протокол.

V. За провеждане на търга определям комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Живко Драганов

ЧЛЕНОВЕ:

1. доц. д-р Даниела Иванова

2. инж. Румен Йорданов

3. Мария Петкова

4. Илия Тодоров

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Мария Тодорова

Председателят, членовете на комисията и лицензираният експерт, изготвил
доклада за определяне на пазарната стойност на автомобила, не се допускат до участие
в процедурата.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица
за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР на ИСК при
/доц. д-р Иван Стойчев///*


