ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.Г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
www.dalgopol.org
ОБЯВА
В изпълнение на Решение №27-22 от 19.05.2017 г. на ОбС-Дългопол, Община Дългопол ще проведе
търг с явно наддаване за продажба на употребявани движими вещи – частна общинска собственост, а
именно:
№

1.1

1.2

1.3

Описание на движимата вещ
ВЛЕКАЧ, цвят – бял, марка (модел) – „ДАФ ФТ ХФ
105.460Т”, идентиф. № – XLRTE47MS0E784327, № на
двигателя – М42654, дизел, година на производство –
2007 г.
ПОЛУРЕМАРКЕ, цвят – бял, марка (модел) – „ШЕРО
ЦД 382 Ж”, идентиф. № – VM4CD382GXA000529,
година на производство – 1999 г.
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, цвят – бял, марка
(модел) – „МЕРЦЕДЕС 2628 Л ЕКОНИК” идентиф. №
– WDB9576812V207990, № на двигателя –
90695200490923, дизел, година на производство –
2005 г.

Рег. №

Начална
тръжна
цена с ДДС

Депозитна
вноска

В 8302 ВМ

32895 лв.

3289.50 лв.

В 1831 ЕН

12800 лв.

1280 лв.

В 7981 НС

16440 лв.

1644 лв.

1.Тръжната документация на цена 120.00 лв. с ДДС (за всяка движима вещ), се закупува от касата на
Общината в срок до 16.00 часа на 30.08.2017 г.
2.Депозит за участие в търга (за всяка движима вещ), представляващ 10% от началната тръжна цена, се
внася по Банкова сметка IBAN №BG05СЕСВ97903377536601, BIC: СЕСВBGSF в Централна
Кооперативна Банка АД в срок до 31.08.2017 г.
Оглед на движимите вещи всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч. до деня на провеждане на търга.
3.Краен срок за подаване на документи за участие – 16.30 часа на 31.08.2017 г.
4.Провеждане на търга на 01.09.2017 г. от 10.00 часа в „Заседателната зала” на Общината по реда на
обявяване на движимите вещи в заповедта за откриване на процедура.
До участие в търга се допускат само лица, подали в срок предложение за участие с внесен депозит и без
задължения към Община Дългопол.
Телефон за справки: 0517 22185, вътрешен 41

