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О Б Я В Л Е Н И Е
„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД
ОТКРИВА
търг с тайно наддаване за продажба на:
150 916 килограма дебело желязо и 26 420 килограма тънко желязо
1. Описание на обекта на търга:
- 150 916 (сто и петдесет хиляди деветстотин и шестнадесет) килограма отпадъци от
дебело желязо ± 10%,
- 26 420 (двадесет и шест хиляди четиристотин и двадесет) килограма отпадъци от
тънко желязо ± 10%.
Местонахождение: ТСВ ЕАД – клон София, клон Пловдив, клон Горна Оряховица,
клон Варна.
2. Начална тръжна цена в размер на 94 892,80 /деветдесет и четири хиляди
осемстотин деветдесет и два и 0,80/ лева, формирана, както следва:
- 0,55 лв/кг за дебело желязо;
- 0,45 лв/кг за тънко желязо.
Разходите за нарязването и транспорта на отпадъците са за сметка на купувача.
Кандидат-купувачите могат да подават заявления за участие в търга само за цялото
количество отпадъци от скрап и да наддават върху общата начална тръжна продажна цена.
3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на чл. 29, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за публичните предприятия.
Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване, е закрито.
4. Начин на плащане: Всички дължими плащания са описани в тръжната
документация и проекта на договора към нея.
5. Търгът ще се проведе на 01.12.2021 г., от 10,00 часа, в сградата на ТСВ ЕАД, на
адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” 14.
6. Тръжна документация за участие в търга се закупува всеки работен ден, в срок до
29.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 14, срещу невъзвръщаема сума в
размер на 100.00 /сто/ лева, без включен ДДС, платима предварително, по сметка на ТСВ
ЕАД, в ЦКБ – София - Запад: IBAN BG38CECB9790 10I14 325 00, BIC CECBBGSF.
Закупената тръжна документация не може да бъде върната.
Депозит за участие в търга, в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, следва да
бъде внесен в срок до деня, предхождащ деня на провеждане на търга, по сметка на
„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД, в ЦКБ – София - Запад, сметка: IBAN
BG38CECB9790 10I14 325 00.
7. Оглед може да се извършва всеки ден от 9.00 до 16.00 часа, в срок до деня,
предхождащ деня на провеждане на търга, срещу издадено удостоверение за право на оглед.
8. Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в
деловодството на ТСВ ЕАД - ЦУ, всеки работен ден, в срок до 16.00 часа на деня,
предхождащ деня на провеждане на търга.
9. Кандидатите, желаещи да участват в търга трябва да са лица, регистрирани като
търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавни и
общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството,

притежаващи разрешение за извършване на дейност по третиране на отпадъци от черни и
цветни метали, съгласно Закона за управление на отпадъците, комплексно разрешително
съгласно Закона за опазване на околната среда или документ, удостоверяващ вписване в
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 6 от ЗУО (на търговците и брокерите на отпадъци).
За участие в търга се допускат кандидати, внесли депозит за участие в указания
размер и срок и подали писмено заявление, съгласно условията, описани в тръжната
документация.
10. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе 22.12.2021 г., от 10,00
ч., при същите тръжни условия, като закупуването на тръжна документация, извършването
на оглед, внасянето на депозита за участие и подаването на заявленията е в срок от
08.12.2021 г. до 21.12.2021 г.
За допълнителна информация: инж. Асен Георгиев - 0885460570.

