“Пристанище Варна” ЕАД

пл.“Славейков”№1, тел. 052/69-22-32, факс 052/63-29-53
ПОКАНА

за участие в търг с тайно наддаване
№ Т-ДМА-7А-19 „Продажба на ДМА, Пристанище Варна - изток”

1. Да се открие и проведе търг № Т-ДМА-7А-19 „Продажба на ДМА,
Пристанище Варна - изток”, вкл. продажба на 2 броя машини, както следва:

№

ДМА

Състояние

Инв.№

Начална
цена в
лева, без
ДДС

Депозит
за участие

Стъпка за
наддаване в
лева без ДДС

Пристанище Варна - изток

1

Шкода Лиаз

В 00-83 АТ

2

Шкода Лиаз

В 69-40 КХ

Задоволително, в
движение
Задоволително, в
движение

50051

5070,00

400,00

100,00

50053

5070,00

400,00

100,00

2. Вид на процедурата - търг с тайно наддаване, при закрито заседание по реда на
чл. 14 – 17 от ПРУПДТДДУК.
3. Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:
3.1. цена на документация - 30 лв. (вкл. ДДС), платена в брой във фронт офис,
партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS
8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от
900 ч. до 1600 ч., в срок до 27.08.2019 г. включително;
3.2. получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и
европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу
представена фактура по т. 3.1
4. Оглед на ДМА, може да се направи всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в срок
до 27.08.2019 г., след попълване на заявка за оглед (по образец).
5. Депозит за участие в търга за всеки ДМА е определен в образец на ценово
предложение, вносим в срок до 27.08.2019 г., по сметка IBAN BG20 UBBS 8002 1060 2764 40,
код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. На
кандидата, класиран на първо място внесеният депозит за съответния ДМА се възстановява
след изпълнение клаузите на сключения между страните договор.
6. Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 14.00 ч. на 29.08.2019 г. в
деловодството на “Пристанище Варна” ЕАД.
7. Търгът ще се проведе на 30.08.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на
Административна сграда, Пристанище Варна – изток.
8.
Необходими документи към заявлението за участие, съгласно тръжната
документация за участие в търга.

За допълнителна информация по документацията: www.port-varna.bg, Ива Петкова - тел. (052)
69-24-57
Лице за оглед на Пристанище Варна – изток: Пламен Колев – р-л отдел „Тилова
механизация“, тел. 052/692200

