
ПРИЛОЖЕНИЕ А: УСЛОВИЯ НА ТЪРГА 

 

 

 1. Наемодателят предоставя Тръжната документация в заверен от деловодителя 

препис.  

 2. Въпроси за разясняване на Тръжната документация се поставят писмено в 

срок до 18 дни след деня на публикуване на поканата за този търг. Наемодателят ще 

отговори писмено в срок до 5 дни едновременно на всички търговци, които са получили 

Тръжната документация без да посочва в отговора си името на търговеца, направил 

запитването. 

 3. Внасяне на депозита за участие: в брой в касата на Наемодателя срещу 

приходен касов ордер, издаден от касиера на Наемодателя или преведени по банков път по 

сметката на Наемодателя в лева:  

 

 IBAN: BG70CECB97901055653900,  

 BIC:  CECBBGSF 

 Банка: Централна кооперативна банка АД  

 

Сумата трябва да е внесена в касата или да е постъпила по банковата сметка към деня, 

предхождащ деня на провеждането на търга. 

4. Желаещият да участва в търга трябва до 9,45 часа в деня на търга да 

представи в “Деловодство” плик, означен с надпис: “Оферта на търговеца ............“ 

(изписва се фирмено наименование на търговеца) за участие в търга за наем на обект 

............................ в сградата на БМВ ЕООД в град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 

101. Пликът следва да съдържа следните документи: 

4.1. Заявление за участие попълнено по образец – Приложение № 1, съдържащо 

опис на всички представени документи. 

4.2. Ценова оферта, подписана от представляващия участника по закон и попълнена 

по образец – Приложение № 2 (образец на ценовата оферта). Ценовата оферта следва да 

бъде в отделен запечатан, непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена на ......“ 

(изписва се фирмено наименование на търговеца) за участие в търга за наем на обект: 

Помещение с площ от 9 (девет) кв. м, както и площ от 5 (пет) кв. м от съществуваща 

тераса, находящи се на седми етаж в сграда с административен адрес гр. София, бул. 

„Княгиня Мария Луиза“ № 101, поставен в плика с останалите изискуеми документи 

на кандидата; 

4.3. Копие от документ за платена Тръжна документация; 

4.4. Копие от приходен касов ордер, издаден от касата на Наемодателя или 

платежно нареждане за внесен от участника депозит за участие в търга; 

4.5. Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф 

„Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от 

представляващия участника по закон, когато последният участва в търга чрез 

пълномощник; 

4.6. Удостоверение за липса на задължения на лицето към държавата по реда на чл. 

87, ал. 6 от ДОПК, издадено не по-рано от три месеца преди датата на търга (оригинал или 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника); 

4.7. Копие от лиценз за GSM оператор на територията на Република България, 

издадено от Комисията за регулиране на съобщенията; 

 5. След регистриране на всички подадени в срок оферти, кандидатите се поканват 

да влязат в залата не по-късно от 10,00 часа на открито заседание на комисията.  



6. Комисията за провеждане на търга е в 5-членен състав, назначен в деня, 

предхождащ деня на търга.  

7. Комисията под ръководството на председателя: 

7.1.  В деня и часа на търга, на открито заседание проверява присъствието на 

членовете на комисията и открива търга, или обявява невъзможността за неговото 

провеждане. 

7.2. След като констатира, че търгът може да бъде открит, Комисията приема 

постъпилите и регистрирани с входящ номер и дата пликове с оферти на кандидатите. 

7.3. В деня и часа на търга на открито заседание Комисията разпечатва подадените 

непрозрачни пликове по реда на постъпването им, запознава се с редовността на 

подадените документи и регистрира подадените предложения в Протокола за регистрация 

(Приложение № 4), и кани всеки явил се представител на кандидатите да го подпише и 

закрива заседанието. 

7.4. Комисията в закрито заседание проверява съответствието на представените 

към офертата документи с предварително обявените условия от Наемодателя. Комисията 

може да проверява заявените от участниците данни и да изисква разяснения относно 

представените документи, изискуеми по т. 4 тук по-горе, както и да изисква писмено 

представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени 

в документите към офертата. 

7.5. Комисията съставя Протокол за допускане или недопускане до участие в 

класирането на търга съгласно образец Приложение 5. 

7.6. Комисията въз основа на протокола по Приложение 5, кани допуснатите до 

класиране участници да се явят в определен от комисията ден и час за отваряне на 

пликовете с надпис „предлагана цена” (ценова оферта). 

7.7. Комисията на открито заседание на датата и часа, обявени предварително на 

участниците, отваря ценовите оферти, оповестява наименованието на подалия съответната 

оферта и предложената от него цена и кани всеки от явилите се участници да подпише 

Протокол за оповестяване на предложените цени (Приложение № 6); 

7.8. Комисията класира предложенията на участниците в търга в низходящ ред 

според размера на предложената месечна наемна цена и попълва Протокол за класиране 

на ценовите оферти по Приложение 7. 

7.9. Изготвя Протокол за закриване на търга (Приложение № 9). 

7.10. В случай, че са налице две предложения с еднакви месечни наемни цени и те 

са най-високите в сравнение с цените, предлагани по други предложения за обекта – 

поканва на явно наддаване участниците – автори на тези оферти и след провеждане на 

явното наддаване по правилата на чл. 47-50 от ППЗДС на основание чл. 54, ал. 4 от 

ППЗДС, като съставя и подписва Протокол за явно наддаване (Приложение № 8). 

7.11. Комисията докладва на Изпълнителния директор на Наемодателя за 

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

като представя приложени към доклада всички получени и разгледани документи и 

издадени от комисията протоколи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Приложение 1  Заявление за участие в търг с тайно наддаване 

2. Приложение 2  Образец на ценова оферта 

3. Приложение 3 Информация за обекта 

4. Приложение 4 Протокол за регистрация на предложенията 

5. Приложение 5 Протокол за допускане и недопускане до участие в 

класирането 

6. Приложение 6  Протокол за оповестяване на предложените  цени 



7. Приложение 7 Протокол за класиране на ценовите оферти 

8. Приложение 8  Протокол за явно наддаване 

9. Приложение 9   Протокол за закриване на търга или за обявяването му за 

непроведен 

 

 

 

УПРАВИТЕЛ   /п/ 

 

 

 


