ПРИЛОЖЕНИЕ А: УСЛОВИЯ НА ТЪРГА
1.
„Булгургаз” ЕАД публикува Тръжната документация на интернет
страницата си (https://www.bulgargaz.bg).
2.
Желаещите да участват трябва до 10.00 часа на 17.08.2018г. (в деня на
търга) да представят в Деловодството на „Булгаргаз“ ЕАД плик, означен с надпис: “Оферта
от ............“ (изписва се името на участника или фирменото наименование на търговеца) за
участие в търга за продажба на „Лек автомобил Форд Фокус, тип седан, с № С0387ХХ,“.
Пликът следва да съдържа следните документи:
2.1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, попълнено
по образец - Приложение №1, съдържащо опис на всички представени документи;
2.2 ЦЕНОВА ОФЕРТА, подписана от участника или от представляващия го по закон
и попълнена по образец – Приложение №2 (образец на ценовата оферта). Ценовата оферта
следва да бъде в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена“
от............. (изписва се името на участника или фирменото наименование на търговеца) за
участие в търга за продажба на лек автомобил Форд Фокус, тип седан, с №С0387ХХ,
поставен в плика с останалите изискуеми документи на кандидата;
2.3 Удостоверение за ЕИК в съответствие с чл. 23 от ЗТР. ЕИК може да се посочи и в
декларация свободен текст, подписана от представляващия участника в тръжната процедура,
(за юридически лица);
2.4 Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф „Вярно
с оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от представляващия
участника по закон, когато последният участва в търга чрез пълномощник, за юридически
лица;
Всички листове, съставляващи “Оферта на търговеца ............”, следва да бъдат
номерирани. Копията на представените документи да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”,
двете имена и подпис на лицето, заверило копието. Лицето следва да е с представителна
власт.
3. След регистриране на всички подадени в срок оферти, кандидатите се поканват да
влязат в залата не по-късно от 11.00 часа на открито заседание на комисията.
4. Комисията за провеждане на търга е в 3-членен състав, назначен преди деня на
търга.
5. Комисията под ръководството на председателя:
5.1. В деня и часа на търга, на открито заседание проверява присъствието на членовете
на Комисията и открива търга, или обявява невъзможността за неговото провеждане;
5.2. След като констатира, че търгът може да бъде открит, Комисията приема
постъпилите и регистрирани с входящ номер и дата пликове с оферти на кандидатите;
5.3. Комисията отваря подадените непрозрачни пликове по реда на постъпването им
и проверява редовността на подадените документи;
5.4. Комисията отваря ценовите оферти на участниците, оповестява наименованието
на подалия съответната оферта и предложената от него цена;
5.5 Комисията класира предложенията на участниците в търга в низходящ ред според
размера на предложената цена и попълва Протокол за класиране на ценовите оферти;
5.6. При наличие на две или повече еднакви най-високи ценови предложения,
Комисията кани на явно наддаване участниците подали тези оферти. Наддаването започва от
предложената от участниците цена, със стъпка на наддаване 10% (десет на сто) от тази цена.
След провеждане на явно наддаване се съставя и подписва Протокол за явно наддаване;

5.7. Комисията докладва на Изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД за
извършените от нея действия, както и обстоятелствата по повод провеждането на търга, като
представя приложени към доклада всички получени и разгледани документи и издадени от
Комисията протоколи.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1 Заявление за участие в търг с тайно наддаване;
2. Приложение №2 Образец на ценова оферта.

Приложение № 1
към Приложение А – условия на търга
ДО:

„Булгаргаз” ЕАД
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

От:……………………………………………………………………………………………….......
Имена на участника или /едноличния/ търговец, действащ под фирмата:
........................................................................Седалище/адрес: ..........................................., адрес
на управление: ...................................................................., ЕГН/ЕИК: .....................................;
ИН по ДДС: ...................................................,Тел:....................................................... Факс:
.................................
е-mail:.........................................................,Законно
представляващия
го:................................................................, а именно:......................................................................;
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В съответствие с Тръжната документация, посочена във Вашата покана, публикувана в
интернет страница на „Булгаргаз“ ЕАД (https://www.bulgargaz.bg)., от 01.08.2018 г. за
участие в търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил Форд Фокус, тип седан, с
рег. № С0387ХХ, заявява, че приема условия на търга, и условия на договора за покупкопродажба като задължителни, без да подлежат на промяна в предложението, във връзка с
което заявявам, че:
1. Желая да участвам в търга за: лек автомобил Форд Фокус, тип седан, с рег. №
С0387ХХ;
2. Запознат съм Заповедта, съгласен съм и приемам да участвам в търга, съобразно
обявените условия и тръжна документация.
3. Прилагам опис на всички представени документи:
3.1. Плик с надпис „Предлагана цена”;
3.2. Удостоверение за ЕИК в съответствие с чл.23 от ЗТР. ЕИК може да се посочи и в
декларация свободен текст, подписана от представляващия участника в тръжната процедура
(за юридически лица);
3.3. Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от представляващия
участника по закон, когато последният участва в търга чрез пълномощник (за юридически
лица);

............................................
подпис, печат

Приложение № 2
към Приложение А – условия на търга
(ДА СЕ ПОСТАВИ В ОТДЕЛЕН, ЗАПЕЧАТАН И НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК
С НАДПИС “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”)
ДО:

“Булгаргаз” ЕАД
ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА

От:……………………………………………………………………………………………….......
Имена на участника или /едноличния/ търговец, действащ под фирмата:
.......................................................................Седалище/адрес: ..............................., адрес на
управление:..............................................................................,ЕГН/ЕИК: .....................................;
ИН по ДДС: ...................................................., Тел:.............................................. Факс:
.................................
е-mail:
......................................,
Законно
представляващия
го:................................................................, а именно:......................................................................;

ПРЕДЛАГАМ ЦЕНА ЗА ПОКУПКАТА НА лек автомобил Форд Фокус, тип седан, с рег.
№С0387ХХ, в размер на .............лева /словом ................................................................./ без ДДС
или .............лева /словом .............................................................../ с ДДС.

............................................
подпис, печат

Забележка: * Предлаганата от кандидата цена за лек автомобил Форд Фокус, тип седан, с
рег. № С0387ХХ, е валидна три месеца и не може да бъде по-малка от 1320 лева с ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР
ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО („МПС”)
Днес, ............................ г., в гр. София, между:
1.

2.

"………………………… " ………….., ЕИК ……………….., със седалище и адрес на
управление: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………, представлявано от ……………………
……………………………………….., наричано за краткост „ПРОДАВАЧ”
и
"………………………… " ………….., ЕИК ……………….., със седалище и адрес на
управление: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………, представлявано от ……………………
……………………………………….., наричано за краткост „КУПУВАЧ”
се сключи настоящия договор за продажба на МПС („Договора”), в който страните се
споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху собственото си
МПС, в състоянието, в което се намира същото към момента на продажбата, заедно с
всичките принадлежности, принадлежащи към него, срещу цена и условия, описани
по-долу в настоящия договор.
Чл. 2 МПС-то, обект на продажбата, има следните характеристики:
вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ
марка: ФОРД ФОКУС 1.4 И
цвят: БЯЛ
вид гориво: БЕНЗИН
скоростна кутия: МЕХАНИЧНА
регистрационен номер: С 03 87 ХХ
рама: WF0AXXWPDA4S33095
номер на двигателя: 4S33095
дата на регистрация: 19.07.2005г.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, РАЗНОСКИ
Чл. 3 Продажната цена за МПС е ............(...............) лева.
Чл. 4 КУПУВАЧЪТ заявява, че е съгласен да купи описаното по-горе МПС срещу
посочената продажна цена и в състоянието, в което се намира същото към деня на
продажбата.

Чл. 5 Владението върху вещта, описана в пар. I, чл. 1, е предадено в деня на подписване на
настоящия договор от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА.
Чл. 6 Разноските по прехвърлянето на МПС се поемат от купувача.
Чл. 7 Застраховка „Гражданка отговорност“ на автомобилистите се поема от купувача
пропорционално на оставащият период до края на срока на застраховката.
ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 7 При сключването на Договора бяха представени следните документи:
-

Свидетелство за регистрация на МПС ………………………
Приходна квитанция за платен данък за МПС …………………………………
Удостоверение за застрахователна стойност ………., издадено от ……………………
на …………………….;
Доклад за определяне на пазарна стойност на лек автомобил от ……………г.
Декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК, с рег. N ……/........г. и рег. N ………/....................
г. на нотариус ........................., рег. № ............. на НК;
Валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Чл. 8 Спорове във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на договора се
решават чрез преговори с цел споразумение, а при непостигане на такова се отнасят за
разрешаване пред компетентния съд в гр. София, по реда на чл. 117 от ГПК.
Настоящият
Договор
се
изготви
и
подписа
екземпляра – по един за всяка от страните и един за Нотариуса.

ПРОДАВАЧ:

в

три

еднообразни

______________________
За "………………………" ……….. – ………………. – Изпълнителен

директор
_______________________
За "………………………" ……….. – ……………….

КУПУВАЧ:

______________________
За "………………………" ……….. – ………………. - управител

