ОБЩИНА БРЕЗНИК
ЗАПОВЕД
№ РД_2-186/27.03.2019 г
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и ал.2, чл.
34, ал. 4, чл. 35 от ЗОС, чл. 20, ал.1, чл.21, ал.2, т.1, чл.36 ал.1, т.7, и ал.2 във връзка с чл.37 от
НРПУРОИ в Община Брезник, решение № 804/21.02.2019 год. на Общински съвет Брезник, откривам
процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил ИВЕКО
ТУРБО ДЕЙЛИ – дизел, с Регистрационен номер РК5042АХ,
Процедурата съдържа следните компоненти:
I.Описание на товарния автомобил предмет на търга - ИВЕКО ТУРБО ДЕЙЛИ – дизел, с
Р№ РК5042АХ, с идентификационен номер на превозното средство ZCFC3570002921585 и
номер на двигателя 814027R27821180817, година на производство 1990 г. Начална тръжна
цена 4 800.00 лв., без ДДС.
II. Вид на търга: С явно наддаване.
III. Начин на плащане: преди сключване на договора, след приспадане стойността на депозита.
IV. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива - да няма задължение към
общината.
V. Дата, място и час на провеждане на търга: 11.04.2019 год. от 10.00 часа в заседателната
зала на Общината.
VI. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 19.04.2019 год. от 10.00 часа в
заседателната зала на Общината.
VII. Специални изисквания към участниците - няма.
VIII. Размер на депозита - 10 % от обявената цена. Внася се от 08.04.2019 год. до 16.00 часа на
09.04.2019 год. На касата на Общината или по банков път. За повторния търг - от 16.04.2019 год.
до 16.00 часа на 17.04.2019год.
IX. Стъпка при наддаване: 10 % от обявената цена.
Оглед на автомобила се извършва след предварителна заявка на тел. 077512160, на 08.04.2019
год. и на 09.04.2019 год. от 10.00 до12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.
X. Други тръжни условия - за участие в търга следва да се подаде заявление и депозитната
квитанция.
Извлечение от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общината и Общинския съвет
в 3-дневен срок след издаването й, съгласно чл. 39 от НРПУРОИ и се изпраща на общинските
съветници за ползване. Съобщение за търга да се публикува най-рано 10 дни преди обявената дата в
регионален вестник и в сайта на Общината.
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