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- 016 от 24.01.2018 г. на Кмета на Община Ценово се
открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на
общинска земя – частна общинска собственост представляваща незастроен имот, отреден за
промишленост №501.986, по кадастрален и регулационен план на с. Ценово, община Ценово,
област Русе с площ 6068 м²
2. Вид на процедурата – публичен търг с тайно наддаване.
3. За имота да се подава едно заявление и оферта, заедно с всички задължителни
документи за участие.
4. Тръжните документи се закупуват от касата на община Ценово и са на стойност 20
лева.
5. Оглед на обекта се извършва в работните дни до деня преди провеждане на конкурса.
6. Срокът за приемане на заявленията за участие и предложенията е до 17.00 ч. на
02.02.2018г. в административният център за обслужване на клиенти на Община Ценово.
7. Търгът ще се проведе на 05.02.2018г. в сградата на Община Ценово, ст. 302 от 13.30 ч.
8. Ако за имота не се яви кандидат, търгът ще се проведе при същите условия и от
същата комисия след 30 дни и така до продажбата на имота.
9. 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.
10. Ако се установи, че заявител е лице имащо задължения към Община Ценово, от
какъвто и да е вид или е нарушило условията по предишни договори с Общината се отстранява
от тръжната процедура.
11. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24.
12. Началното ценово предложение за обекта е в размер от 22000.00 лева.
13. Депозита за участие тръжната процедура е в размер на 20 % от началната наемна
цена за имота и е в размер от 4400.00 лв., и е платим на касата на Община Ценово или по
следната банкова сметка: BG88CECB97903376542700 – ЦКБ АД, Клон Русе../////////////
14. За спечелил тръжната процедура с тайно наддаване се определя лицето предложило
ценово предложение с най–високата стойност.
16. Конкурсните книжа са обявени на www.tsenovo.eu
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