УТВЪРДИЛ:

ПРАВИЛА
за участие и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на машини и
оборудване собственост на Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ - Айтос, на основание
Заповед № 1877 от 10 септември 2021 г., обявява публичен търг с явно наддаване, на 23
септември 2021 год. от 10.00 часа, в актовата зала, намираща се на партерния етаж в СУ
„Никола Й. Вапцаров“, гр. Айтос на ул. „Димитър Зехирев“ № 58, за продажба на машини и
оборудване при следните правила:

1. В деня и часа, определени за провеждане на публичния търг, председателят на
комисията проверява присъствието на членовете ѝ, и в случай, че отсъства член на
комисията, отсъстващият се замества от резервен член и обявява откриването на публичния
търг.
2. Когато е входирана повече от една документация и на публичния търг се яви само
един участник, същият се отлага с 1 час. Ако и след този срок не се яви друг участник, търг
се провежда.
3. Председателят на комисията предупреждава присъстващите, че са длъжни да спазват
утвърдените тръжни правила и реда в залата. При неспазване на дадените указания, същият
предупреждава съответното лице, че при повторно нарушение ще бъде отстранено от
залата.
При повторно нарушение, лицето (включително и ако е участник в процедурата или
негов представител или пълномощник), се отстранява от залата и от участие, като при
необходимост се изисква съдействие от охраната на сградата, а при отказ се уведомяват
органите на полицията.
4. По преценка на председателя може да бъде преустановено провеждането на търга.
Със заповед на Директора на СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Айтос, се насрочва нова
дата за провеждането му. Търгът започва от действието, при което е бил прекъснат и
обявения до този момент участник, респективно закупилите документация, запазват
правата си.
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Фактите и обстоятелствата по прекъсването се отразяват в протокола.
5. Когато за провеждането на публичния търг не се регистрира нито един участник,
както и когато не бъде допуснат нито един участник, комисията го обявява за непроведен и
се провежда нов търг.
6. Когато за провеждането на публичния търг е допуснат един участник, същият се
обявява за спечелил, ако ценовото му предложение е не по-ниско от началната тръжна цена,
увеличена с една стъпка за наддаване.
7. При закъснение на участник или негов представител след откриване на публичния
търг с явно наддаване, същият може да се допусне до участие с решение на тръжната
комисия, ако не е приключило обявяването на допуснатите участници.
8. Участниците в търга представят пред комисията документ за самоличност, нотариално
заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се
представлява от пълномощник. За кандидатите - юридически лица, актуалното състояние се
установява от Търговския регистър.
Пред комисията се представя надписан плик с името на участника, съдържащ следните
документи:
8.1. Заявление за участие;
8.2. Декларация за оглед и запознаване с тръжните правила;
Служител за контакт, присъстващ при оглед на машините – Анета Иванова – домакин,
GSM: 0884620299
8.3. Нотариално заверено пълномощно – заверено копие /вярно с оригинала/, когато
участникът се представлява от пълномощник.
Върху плика се отбелязва името на участника и предмета на търга.
След приключване на процедурата, документите остават на съхранение в СУ„Никола
Й. Вапцаров“.
9. Комисията проверява дали са спазени условията за участие в търга, представените
документи и обявява редовността на предложението. При отстраняване от участие, се
посочва конкретното основание за това.
Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи не отговарят на
изискванията посочени в т. 8.
10. Председателят обявява началната цена и стъпката на наддаване, като поканва
последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга
да потвърдят устно началната тръжна цена.
11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни
суми над началната цена, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на
наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия.
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Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от
реда на подаване на документите за участие в търга. Обявената от участника сума го
обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.
12. В случай, че някой от участниците в публичния търг след изрична покана от
председателя не потвърди първоначалната тръжна цена, както и ако никой от участниците
не предложи цена по-висока поне с една стъпка над първоначалната, внесените от тях
депозити не се възстановяват.
13. При пропускане на реда на някой от участниците, участникът обявил последната
достигната цена, може да посочи следващата по размер сума, увеличена със стъпката на
наддаване.
14. Председателят прави предупреждение преди третото обявяване на последната
предложена цена, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на
наддаването. Председателят обявява спечелилия участник по съответната позиция.
15. За резултатите от публичния търг, комисията съставя протокол, който се подписва
от всички членове на комисията и спечелилилите участници като протоколът се съставя в
съответния нужен брой екземпляри. Един от екземплярите се връчва срещу подпис на
обявения за спечелил по съответната позиция участник. При писмено поискване от друг
участник, същият има право да получи копие от протокола.
16. Въз основа на резултатите от публичния търг, Директора на СУ „Н.Й.Вапцаров“
издава заповед, с която определя класирането до второ място, спечелилия участник и
отстранените участници по всяка от позициите.
17. Заповедта по т. 16 се издава в 7-дневен срок от приключване на процедурата по
провеждането на публичния търг и се обявява на информационното табло в партера на СУ
„Н.Й.Вапцаров“. При поискване от заинтересован участник, същият има право да получи
копие от заповедта.
Заповедта може да се оспори по частта, касаеща интереса на оспорващия от
заинтересуваните участници в публичния търг, в 14 - дневен срок от деня на обявяването й
по реда на Административно-процесуалният кодекс /АПК/.
18. След изтичане на срока за обжалване, спечелилият участник следва да се яви в
канцеларията на СУ „Н.Й.Вапцаров“, за получаване на последваща заповед на Директора, в
която са посочени: достигнатата тръжна цена, всички нормативно определени данъци и
такси, които купувачът следва да внесе, както и други специфични условия.
19. Депозитът (ако е приложим) на обявения за спечелил участник се задържа като
обезпечение на договора и се възстановява след заплащане на всички дължими суми.
20. Между спечелилия търга и СУ „Н.Й.Вапцаров“ се сключва договор за продажба
/приложен в тръжната документация/
21. Допълнителни условия:
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1. Машините се предават на спечелилия търга.
2. Достигнатата цена се заплаща по бюджетна банкова сметка на СУ „Н.Й.Вапцаров“,
гр. Айтос:
„Алианц Банк България" АД,
BIC код:BUINBGSF, IBAN: BG08BUIN95613100449195
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