
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 ”Изготвяне на оценка по справедлива (пазарна) стойност за продажба на движими вещи - 

частна държавна собственост на Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Наредба № 

7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи”. 



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 В поръчка може да участва всяко лице, което отговаря на обявените от Възложителя 

условия. 

 

 

IІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 1. Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на оценка по справедлива (пазарна) 

стойност за продажба на движими вещи по реда на Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за 

продажба на движими вещи. Движимите вещи подлежащи на оценка са посочени в Приложение 

към настоящата документацията.  

 2. Срокът за изпълнение на поръчката е до 15 дни от подписване на договора.    

 3. Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Република България. 

 4. Срок за подаване на оферти 31.07.2014 г. 

  

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 Участниците в процедурата следва да притежават регистрация в регистъра на 

независимите оценители по смисъла на Закона за независимите оценители.  

 Участниците следва да имат изпълнени поне три договора с предмет, сходен с този на 

настоящата поръчка. 

 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

 Офертата задължително трябва да съдържа: 

 1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от удостоверение за 

регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър или представено удостоверение за актуално състояние – за българско 

юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му 

законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 

 2. Срок на валидност на офертата; 

 4. Място на изпълнение на предмета на поръчката; 

 5. Срок за изпълнение на договора; 

 6. Копие от документ за регистрация на участника в регистъра на независимите 

оценители по смисъла на Закона за независимите оценители.  

 7. Копие от сертификат за правоспособност на независим оценител. 

 8. Предлагана цена. 

 

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

 На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на посочените 

изисквания на Възложителя и който e предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката. 

          

 

 



Приложение  

 

Списък на движимите вещи подлежащи на оценка  

 

1. лек автомобил марка ВOЛВО, с регистрационен номер С 34-63 КМ; 

2. лек автомобил марка ПЕЖО,  модел 607, с регистрационен номер С 2620 НХ; 

3. лек автомобил марка ПЕЖО,  модел 607,  с регистрационен номер С 2617 НХ; 

4. лек автомобил марка ПЕЖО, модел 607,  с регистрационен номер С 2618 НХ; 

5. лек автомобил марка  РЕНО, модел КЛИО, с регистрационен номер С 9722 КР; 

6. лек автомобил марка ПЕЖО,  модел 307, с регистрационен номер С 2624 НХ; 

7. лек автомобил марка  РЕНО,  модел КЛИО, с регистрационен номер С 9725 КР; 

8. лек автомобил марка  РЕНО, модел ЛАГУНА, с регистрационен номер С 3018 РК; 

9. лек автомобил марка РЕНО,  модел ЛАГУНА, с регистрационен номер С 3462 КВ; 

10. лек автомобил марка РЕНО,  модел ЛАГУНА, с регистрационен номер С 3464 КВ; 

11. лек автомобил марка РЕНО,  модел КЛИО,  с регистрационен номер С 9720 КР; 

12. лек автомобил марка ПЕЖО, модел 307,  с регистрационен номер С 2623 НХ; 

13. лек автомобил марка ПЕЖО,  модел 607, с регистрационен номер С 2616 НХ. 

 


