ОБЩИНА ВАРНА

На основание Заповед с № 0417/30.01.2018г. на кмета на община Варна,

ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на материали от
отчуждени сгради, разположени в следните участъци, както следва:
Участъци на материалите
добивани при разрушаване
по обекти
1.

Място, дата и
час на провеждане
на търга

Участък от бул. "Хризантема" до

В сградата на

бул. "Цар Освободител"

община Варна

в район Приморски

Цена на тръжни
документи

Начална тръжна цена
(без ДДС)

(с ДДС)
20,00лв.

30 929,00лв.

20.02.2018 г.
09.30 часа

2.

Участък от бул. "Цар

В сградата на

освободител" до бул. "Сливница"

община Варна

в район Младост

20,00лв.

33 180,00лв

20.02.2018 г.
09.30 часа

3.

Участък от бул. Сливница до бул. В сградата на
Вл. Варненчик
в район Младост

община Варна

20,00лв.

15 820,00лв

20.02.2018 г.
09.30 часа

4.

Участък от бул. "Владислав

В сградата на

Варненчик" до бул. "Девня"

община Варна

в район Одесос

20,00лв.

35 908,00лв.

20.02.2018 г.
09.30 часа



Стъпка за наддаване – 10% от началната цена за всеки от участъците!



За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозитна вноска в размер на 10% от
първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът ще наддава.!

Тръжната

документация се получава в стая № 1207, ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, гр.

Варна, бул.” Осми приморски полк” № 43, срещу платежно за закупени тръжни документи

по IBAN:

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00 в “Централна кооперативна
банка” АД – клон Варна до 12.30 часа на 15.02.2018г. При закупуване на тръжната документация, следва
да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, а ако документацията се закупува от
друго лице се представя и нотариално заверено пълномощно.
Депозитът за участие да се преведе по IBAN: BG36CECB97903362150000, BIC: CECBBGSF в
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна до 16.30 часа на 15.02.2018г.
До 16.30 часа на 15.02.2018г., участниците следва да подадат тръжните документи в запечатан
непрозрачен плик в стая №1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, гр.Варна, бул.”Осми приморски
полк” № 43. За информация: тел.: 052/820–194.

