РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

ОБЯВА
1. На основание Заповед № РД–11–200 от 05.12.2018г. на Кмета на Община Ценово се
открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на:
Обект I. Незастроен имот №501.985, за който е образуван УПИ IV–985, кв. 10 по
кадастрален и регулационен план на с. Ценово, община Ценово, област Русе, с площ 5277м²
отреден за общо производствено предназначение.
Обект II. Незастроен имот №501.987, за който е УПИ VI–987, кв. 10 по кадастрален и
регулационен план на с. Ценово, община Ценово, област Русе, с площ 5174 м² отреден за общо
производствено предназначение.
2. Вид на процедурата – публичен търг с тайно наддаване.
3. Определям в настоящата тръжна процедура, за всеки обект да се участва с отделен
комплект документи, като се подава едно заявление и оферта, заедно с всички задължителни
документи за участие.
4. Със заповедта на кмета на община Ценово са утвърдени тръжните книжа.
5. Тръжните документи се закупуват от касата на община Ценово и са на стойност 20 лева.
6. Оглед на обектите се извършва в работни дни до деня преди провеждане на конкурса.
7. Срокът за приемане на заявленията за участие и предложенията е до 17.00 ч.
на20.12.2018г. в административният център за обслужване на клиенти на Община Ценово.
8. Търгът да се проведе на 21.12.2018г. в сградата на Община Ценово, ст. 302 от 11.00 ч.
9. Ако за имота не се яви кандидат, срокът на за провеждане на търга се удължава с 14 дни.
10. Тръжната процедура да се проведе при спазване на нормите на Наредба № 2 за
общинската собственост.
11. При установяване от страна на комисията провеждаща тръжната процедура на
непълнота на представените документи и неспазване на изискванията заявителите се отстраняват
от участие в тръжната процедура.
12. Определям начална тръжна цена на всеки обект, както следва:
Обект I. – 18520 /осемнадесет хиляди петстотин и двадесет/ лв. без ДДС
Обект II. – 18160 /осемнадесет хиляди сто и шестдесет / лв. без ДДС
като окончателната цена се формира, след като се начисли 20% ДДС върху достигнатата тръжна
цена.
13. Депозит за участие в тръжната процедура е в размер на 20 % от началната тръжна цена и
се заплаща на касата на Община Ценово или по следната банкова сметка:
BG88CECB97903376542700 – ЦКБ АД, Клон Русе../
14. Ако се установи, че участник в процедурата е лице имащо задължения към Община
Ценово от всякакъв вид или е нарушило условията по предишни договори с общината участника се
отстранява от тръжната процедура.////////////
15. За спечелил тръжната процедура с тайно наддаване се определя лицето предложило
ценово предложение с най–високата стойност, която да не е по–ниска от съответната начална
тръжна за обекта.
16. Настоящата обява да се доведе до знанието на гражданите за сведение чрез поставянето
на таблото на общината и публикуването на интернет страницата на община Ценово.
17. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24.
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