СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 9 2

на Столичния общински съвет
от 27.06.2019 година
За даване на разрешение на “Софийски имоти” ЕАД да извърши
продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи 8 (осем) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
На основание чл.221, т.11 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1,
т.13, чл.12, ал.1, чл.13 и чл.15 от Наредба за реда за учредяване на
търговски дружества и упражняване на правата на собственост на
общината в търговските дружества

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба
чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи на
дружеството - осем броя моторни превозни средства, при начални тръжни
цени, съобразно Приложение А, определени въз основа на оценки на
лицензиран оценител.
2. Утвърждава приложената тръжна документация за провеждане на
търг с тайно наддаване (Приложение Б).
3. Определя дата и час на провеждане на търга - 29.07.2019 г. от
10.00 часа, в сградата на „Софийски имоти“ ЕАД, гр.София, ул.“Ген.
Гурко“ №12, ет.6.
4. Определя цена на тръжната документация - 20,00 (двадесет) лева
без ДДС.
5. Определя срок за закупуване на тръжната документация и за оглед
на моторните превозни средства - от 12.07.2019 г. до 26.07.2019 г. вкл..
6. При повторно провеждане на търга, определя следните условия:

6.1. Дата и час на провеждане на повторния търг - 12.08.2019 г. от
10.00 часа, в сградата на „Софийски имоти“ ЕАД, гр.София, ул.“Ген.
Гурко“ №12, ет.6.
6.2. Срок за закупуване на тръжната документация и за оглед на
моторните превозни средства-от 30.07.2019 г. до 09.08.2019 г. вкл..
7. Определя краен срок за подаване на документи за участие в търга 26.07.2019 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., респ. за участие в повторния търг 09.08.2019 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.
8. Възлага на изпълнителния директор на „Софийски имоти“ ЕАД да
организира и проведе търга/повторния търг, при спазване на реда,
регламентиран с Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и
упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества
и при условията, определени с настоящото решение и с утвърдената
тръжна документация.
9. Възлага на изпълнителния директор на „Софийски имоти“ ЕАД да
назначи комисия за провеждане на търга/повторния търг, да одобри
протокола от проведения търг/повторния търг и да сключи договори с
участниците, спечелили търга/повторния търг за съответните позиции.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 78, точка 18 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-4948/20.06.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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