“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД
гр. Бургас, кв.Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов” №3
Изпълнителен Директор: +359 56 871 440
Факс: +359 56 842 979
e-mail: office@vik-burgas.com
WEB: www.vik-burgas.com

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО
НАДДАВАНЕ
за продажба на 19 броя транспортни средства, собственост на
“Водоснабдяване и канализация” ЕАД,
гр. Бургас
І. Предложенията на участниците се представят в надписан, запечатан,
непрозрачен плик на адрес гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир
Вазов” № 3, Център за работа с клиенти, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00
часа, с краен срок 17.12.2021 год. Върху плика да е отбелязано името на
участника и цялостното наименование на обекта на търга, за който се участва.
ІІ. Предложения, представени след крайния срок няма да се допускат до
участие. Не се приема предложение в плик с нарушена цялост или незапечатан
такъв. Всеки участник има право да предложи само една цена за участие в търга
за определен обект. При нарушаване на това условие, участникът се отстранява
от участие.
ІІІ. Предложението за участие следва да съдържа следните документи:
• Заявление за участие в търг;
• документ/и за внесен депозит;
• ценово предложение в запечатан отделно и непрозрачен плик с надпис
“Предлагана цена”, поставено в плика с останалите документи.
• Декларация за информирано съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. „а” от
Регламента 2016/679 от 27.04.2016 год.
ІV. Оглед на обектите на търга – участниците могат да огледат ПС в
“Автотранспортна база” на дружеството, находяща се в гр. Бургас, ж.к. “Меден
Рудник”, срещу УСМ от 13.12.2021 год. до 15.12.2021 год. включително от
09.00 часа до 16.00 часа.
Лице за контакт по технически въпроси – Николай Дичев 0889 197717.
V. Депозит за участие – кандидатите следва да внесат паричен депозит за
участие в търга в размер на 20 % от началната тръжна цена за всяко ПС, за
което кандидатстват. Депозитът се внася по сметка на “Водоснабдяване и
канализация” ЕАД, гр. Бургас. Копие от платежния документ се прилага към
документите за участие в търга. Участник непредставил документ за внесен
депозит се отстранява от участие.
Банкова сметка за внасяне на депозит и заплащане на окончателната цена:
ЦКБ – клон Бургас;

БАЕ 79077940;
банкова сметка 1006155300;
IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00;
BIС – CECBBGSF.
VІ. В деня на провеждането на търга комисията преглежда заявленията
по реда на тяхното постъпване, разпечатва подадените пликове, проверява дали
са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените
документи. На основание чл. 6, ал. 3 от Вътрешните правила за реда и условията
за управление, разпореждане с ДМА, отдаване под наем на недвижими имоти и
вещни права върху тях от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за ДМА на
стойност по-ниска от 500 000 лв. и които не представляват 5 % от балансовата
стойност на активите към 31 декември на предходната година и във връзка със
Заповед № РД-09-886/27.10.2021 год. и Заповед № РД-09-1080/09.12.2021 год.
на Изпълнителния директор, заседанието на комисията ще бъде закрито.
Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната комисия в
обявения ден и час на откриване на търга. Ценовите предложения се подписват
от всеки член на комисията. В случай на отказ от участие в търга след
регистрацията внесения депозит не се връща на участника.
В случай, че се установи непълнота на представените документи или
неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, комисията
отстранява от участие нередовния кандидат.
Внесеният депозит за участие не подлежи на възстановяване.
Търгът ще се проведе на 20.12.2021 год. от 11.00 часа в сградата на
“Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал
Владимир Вазов” № 3. Вид на заседанието на комисията – закрито, съгласно
основание чл. 6, ал. 3 от Вътрешните правила за реда и условията за управление,
разпореждане с ДМА, отдаване под наем на недвижими имоти и вещни права
върху тях от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за ДМА на стойност пониска от 500 000 лв. и които не представляват 5 % от балансовата стойност на
активите към 31 декември на предходната година и във връзка със Заповед №
РД-09-886/27.10.2021 год. и Заповед № РД-09-1080/09.12.2021 год. на
Изпълнителния директор.
VІІ. Когато на търга не се яви кандидат за определен актив, той се
обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок. Когато на
търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат за определен актив, той
се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде пониска от началната тръжна цена.
VІІІ. Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване
на писмено заявление от всеки участник в запечатан непрозрачен плик в
определения със заповед № РД-09-886/27.10.2021 год. и Заповед № РД-091080/09.12.2021 год. срок. Върху плика се отбелязват името на участника и
цялостното наименование на обекта на търга. Освен документите за участие в
търга в плика трябва да се съдържа и ценовото предложение, поставено в малък
запечатан и непрозрачен плик.

ІХ. Критерий за оценка на участниците - за спечелил търга се определя
участникът, предложил най-висока цена за даден обект. Горепосочените
обстоятелства се отразяват в протокол на комисията, който се подписва от
всичките й членове и се представя на Изпълнителния директор. За резултатите
от класирането, участниците се уведомяват чрез обявление на интернет
страницата на дружеството www.vik-burgas.com , като за класираните на първо
място се определя срок за сключване на договор.
Х. Обявеният за спечелил участник следва да заплати пълната цена на
обекта в 14 (десет) дневен срок от уведомяването му за извършеното класиране
по посочената по-горе банкова сметка. Пълната цена следва да е изцяло
заплатена при подписване на договор за прехвърляне правото на собственост на
МПС.
Депозитът на спечелилият търга участник се прихваща от общата цена на
обекта.
Всички разходи по осъществяване на прехвърлянето на МПС се поемат
от купувача.
ХІ. В случай, че участникът, предложил най-висока цена за даден обект
не изпълни някое от посочените в тръжната документация условия, депозитът
му се задържа, а за спечелил се обявява участникът, предложил следващата по
размер цена за обекта и удовлетворил условията на търга.
ХІІ. Депозитите на останалите участници се освобождават в 10 дневен
срок от подписването на договора за прехвърляне правото на собственост
за дадения обект, по посочени от тях банкови сметки. За периода, през който
средствата са престояли в дружеството на това основание, не се дължат лихви.

