
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ 

1. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МБАЛ-ШУМЕН“ ЕООД публикува условията на настоящия 

търг на интернет страницата си http://www.mc-mbal.com/. Условията се публикуват и на 

страницата на Агенцията за публичните предприятия. 

2. Желаещите да участват в търга трябва да представят необходимите документи в срок до 

17,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.  

Заявленията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик в Регистратура на 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МБАЛ-ШУМЕН“ ЕООД, на адрес гр. Шумен 9700, ул. ”Васил 

Априлов” № 63 – първи етаж – сграда Терапевтичен блок /по пощата, с куриер или на ръка/, като 

върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта 

(автомобила) на търга.  

*Забележка: Ако участник желае да участва за няколко обекта (МПС), той подава за всеки един 

от тях поотделно заявление и придружаващите го документи в отделни запечатани непрозрачни 

пликове. 

2.1. Освен заявлението за участие в плика се прилага: 

- нотариално заверено пълномощно от титуляря или управителния орган, ако заявлението е 

подписано от пълномощник; 

- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение на участника (по 

приложения Образец); 

- декларация, че участникът е съгласен с условията на проектодоговора за покупко-продажба (по 

приложения Образец). 

- Декларация за защита на личните данни. 

*Забележка: Копията на представените документи следва да са заверени с гриф „Вярно с 

оригинала“. 

2.2. Условия за оглед на обектите (автомобилите): 

Огледът на обектите се осъществява след предварителна уговорка с координатора по настоящия 

търг, в срок включително до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, тел. 0888553340 – 

Иванка Куртева. 

 

3. Няма специални изисквания към участниците - може да участват всякакви физически и 

юридически лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юридическото лице с 

удостоверение за актуално състояние /разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва 

пълномощник той трябва да представи нотариално заверено пълномощно. 

4. Комисията по провеждане на търга е в състав от 3 до 7 члена, като в състава й задължително 

се включва и юрист. Определят се и двама резервни членове. Търгът се провежда с тайно 

наддаване, при закрито заседание на комисията. 

 

 

 



5. Работа на комисията:  

5.1. Работата на тръжната комисия и всички обстоятелства по търга се отразяват в протокол, 

който се подписва от всичките й членове. 

5.2. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове, проверява дали 

са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените документи. В 

случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, 

посочени в тръжната документация, комисията отстранява от участие нередовния кандидат. 

Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по търга. 

5.3 Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие за даден обект 

(МПС).  

5.4. Когато за даден обект няма подадено нито едно заявление за участие, това се отразява в 

протокола на комисията, въз основа на което се определя провеждането на нов търг. 

5.5. За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-висока цена без ДДС за 

обекта, за който участва. 

5.6. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между 

тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, 

посочена за всеки един от обектите в настоящото решение. 

5.7. Комисията докладва на Управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МБАЛ-ШУМЕН“ ЕООД 

за извършените от нея действия, както и обстоятелствата по повод провеждането на търга, като 

представя приложени към доклада всички получени и разгледани документи, както и съставения 

от комисията протокол. 

6. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи договор за покупко-продажба в срок от 10 

/десет/ работни дни от уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпълнение по вина на 

спечелилия участник, се определя провеждането на нов търг за съответния обект. 

7. Начин и срок на плащане на цената: 
7.1. Крайната цена по сделката е най-високата предложена цена за всеки от обектите (МПС), 

с начислен 20 % ДДС. 

7.2. Кандидатът спечелил търга за съответния обект (МПС), внася предложената цена в срок 

от 5 (пет) работни дни, считано от обявяване на резултатите от търга, в лева, по посочена сметка 

на дружеството. 

 

Забележка: Фактурата за продажбата ще бъде с обща стойност – крайната достигната при 

провеждане на търга цена, с включен ДДС.   

 

 

 


