ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
На основание Заповед № 174/ 12.11.2020г. на директора на ПГЕМП ”Христо Ботев” Перник, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи – частна
държавна собственост:
Тръжен
№

Начална
Наименование

Брой

тръжна
цена в лв.

1

Абкант

1

2480,00 лв.

2

Боргверг

1

4640,00 лв.

3

Машина Фреза

1

2160,00 лв.

4

Машина Фреза ФУ 321

1

2880,00 лв.

Струг, модел С 11 МБ,

1

5
6
7

L паралели 1500
Струг, модел С 11

1

Заваръчен апарат,

1

марка „Кракра“, модел Т 160

3120,00 лв.
2480,00 лв.
104,00 лв.

8

Банциг за дърво БУ 630

1

384,00 лв.

9

Чук универсален № 239

1

1200,00 лв.

Заваръчен апарат,

1

марка „Кракра“,
10

392,00 лв.

модел Т 500,
електродиоди 1,5 – 6,0 мм.
Заваръчен апарат,

11

1

марка „Кракра“,

304,00 лв.

модел Т 250 SF
Заваръчен апарат,
12

1

марка „Кракра“,

384,00 лв.

модел Т 315 С 3
Заваръчен апарат,
13

марка „Кракра“,
модел Е 315 У

1
384,00 лв.

Струг универсален,
14

модел С 11 (10)
Струг универсален,

15

1

модел БУ 402 707
Комбинирана дърводелска

17

1

модел 966 С – 11 А
Банциг за дърво,

16

1

1

машина КР 261, сер. № 4818

2560,00 лв.

3120,00 лв.

312,00 лв.

576,00 лв.

18

Струг за дърво

1

224,00 лв.

19

Заваръчен апарат, тип ИП 200

1

144,00 лв.

20

Тезгях – дърводелски – 1300
/четири работни места/

6

1824,00 лв.

Тезгях – дърводелски

2

21

22

1600 /две работни места/
Автомобил, марка Фиат „Типо“, ДК
1
№ РК 2282 АМ, 41 квт., бензин
Трактор - колесен,

23

1

марка „Беларус“

512,00 лв.
544,00 лв.
3200,00 лв.

24

Трактор – колесен (малък)

1

1040,00 лв.

25

Агрегат – дизелов, модел АД 303,1
сер. № 1250, 1970 г., 30 kW

1840,00 лв.

Оглед на вещите може да бъде извършван всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. на адрес:
гр. Перник, ул. „Търново” № 10, в присъствието на представител на ПГЕМП „Христо Ботев”,
телефон за контакт 0879 603 918, считано от18.11.2020г - датата на публикуване обявлението в
един централен и един местен ежедневник до 25.11.2020 г.
Място, дата и час за провеждане на търга
Търгът да се проведе на 26.11.2020 г., от 14.30 часа, в сградата на ПГЕМП "Христо
Ботев", гр. Перник, ул. “Силистра” № 10.
Кандидатите за участие в публичния търг с явно наддаване внасят депозит в размер на
10 % /десет процента/ от началната тръжна цена, който да се внася в касата на ПГЕМП „Христо
Ботев” – Перник не по късно от 14:00 ч. на 25.11.2020 г.
В публични търг с явно наддаване могат да участват всички физически и юридически
лица, подали необходимите документи за участие.

Срок за приемане на заявленията за участие - участниците могат да подават
заявление за участие от 18.11.2020 г. до 16:00 часа на 25.11..2020 г. в деловодството на ПГЕМП
„Христо Ботев” – Перник.
Необходими документи за юридически и физически лица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявление за участие в търга - по приложен образец.
В случай на упълномощаване - нотариално заверено пълномощно.
Удостоверение за право на оглед .
Документ за внесен депозит за участие в търга – заверено от участника копие.
Декларация за извършен оглед на движимите вещи.
Декларация за съгласие с условията на търга и с проекта на договора.
Разписка за предоставяне на тръжна документация - заверено от участника копие.
Декларация – съгласие за съхранение и обработка на лични данни, при спазване на
разпоредбите на ОРЗД и ЗЗЛД

Получаване на тръжна документация – Документацията за участие в търга се
предоставя безвъзмездно в срок до 16:00 часа на 25.11.2020 г., на адрес: гр. Перник, ул.
“Силистра” № 10, като същата е достъпна на интернет адрес: pgemp.com
Пълна информация за търга и указания за попълване на тръжната документация може да
се получи на адрес гр. Перник, ул. „Силистра” № 10 и на интернет адрес: pgemp.com. Телефон
за контакт: 0889 594 557.

