РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. В. Търново, бул. ”България” № 23 тел. 062/62-00-59, факс 062/60-30-58
БУЛСТАТ 000138396
ОБЯВА
Регионална дирекция по горите - Велико Търново на основание чл. 5 от Наредба № 7 от 14
ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед №
79/03.05.2016 г. на Директора на РДГ- Велико Търново обявява:
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи:
Вещ
Вид
Местонахождение Начална
Депо
№
цена
зит
27.35 пл. куб. м. иглолистни трупи от ТП ДЛС „Росица“, с. 3610 лв. 361 лв.
дървесен вид черен бор с диаметър над 30 Стоките
см. с дължина 4 м.; 17.07 пл. куб. м.
иглолистни трупи от дървесен вид черен
бор с диаметър 18-29 см. с дължина 4 м.;
4.69 пл. куб. м. иглолистни трупи от
дървесен вид черен бор с диаметър 15-17
см. с дължина 4 м.; 0.87 пл. куб. м.
иглолистна технологична дървесина от
дървесен вид черен бор с дължина 4 м.,
общо 49.98 плътни куб. м. иглолистна
дървесина от дървесен вид черен бор
1. Закупуване на тръжна документация всеки работен ден от 08.30 часа до 15.00 часа в
периода от 13.05.2016 г. до 20.05.2016 г. включително срещу сумата от 5.00 лева без ДДС от
касата на РДГ- Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. „България” № 23 /четвърти етаж/.
2. Огледът на вещите може да бъде направен всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа
в периода от 13.05.2016 г. до 20.05.2016 г., включително в ТП ДЛС „Росица”, с. Стоките.
3. Заявленията за участие и офертите се приемат всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30
часа от 13.05.2016 г. до 16.00 часа на 20.05.2016 г. в деловодството на РДГ- Велико Търново,
находящо се в административната сграда на РДГ- Велико Търново, гр. Велико Търново, бул.
„България” № 23. Същите следва да са надлежно запечатани в плик.
4. Дата на отваряне на урната и класирането на офертите в тръжен лист – 25.05.2016 г. от
09.00 часа.
5. Обявяване на резултатите на 26.05.2016 г. на информационното табло в сградата на
РДГ- Велико Търново
6. Определеният за купувач следва да заплати предложената цена в срок до 3 работни дни
от датата на обявяване на резултатите.
7. За участие в търга се заплаща депозит в размер 10 на сто от началната тръжна цена на
вещите, за които се кандидатства. Същият се внася по банкова сметка на РДГ- Велико Търново:
по сметка РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, BG84 UNCR 7527
3341 0536 36, УниКредит Булбанк- клон гр. Велико Търново, с BIC: UNCRBGSF, в срока за
подаване на офертите.
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