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ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

S H U M E N

О Б Я В А
ШУ”ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ” обявява трети пореден търг с явно
наддаване за продажба на 1 бр. автобус, марка и модел Пежо Боксер, с
регистрационен номер Н 57 - 27 АТ.
Обявеният за продажба автобус домува в гаража зад Корпус 1 на Университета
на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115.
Оглед на автобуса може да се направи в работните дни от 10.00 ч. до 12.00 ч.
през периодите от 16.12.2016 г. до 22.12.2016 г. и от 03.01.2017 г. до 11.01.2017 г.
Начална тръжна цена 11 520.00 (единадесет хиляди петстотин и двадест)
лева с включен ДДС и стъпка за наддаване 110.00 (сто и десет) лева.
Депозитът за участие в търга е в размер на 1 152.00 лева. Внася се в срок до
16:00 ч. на 11.01.2017г. по един от следните начини:
- в брой в касата на Университета в Корпус 1, ет. 2;
- по банкова сметка:
IBAN: BG 57 RZBB 9155 3120 0505 09,
BIC: RZBB BGSF,
Банка: Райфайзенбанк, офис Шумен
Търгът ще се проведе на 12.01.2017 г. от 14.30ч. в Корпус 1 на Шуменския
университет.
Търгът се провежда в случай, че за него са постъпили депозити за участие от
най-малко от двама кандидати, които са се явили лично или чрез представителство.
Допълнителна информация се получава от следните лица:
Драгомир Михайлов, тел. 054 830356 - за въпроси, свързани с процедурата на
провеждания търг;
Мануел Мануелян, тел. 0899/907-913 - за въпроси, свързани с огледа на
микробуса.
15.12.2016 г.

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ “

ОПИС
на автобус марка и модел ПЕЖО БОКСЕР,
с регистрационен номер Н 57 27 АТ,
І.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ПАРАМЕТРИ.
1. Регистрационен номер Н 57 27 АТ;
2. Идентификационен номер на превозното средство
VF3ZCPMMC17207889;
3. Вид на превозното средство – Автобус;
4. Номер на двигателя – S22103762865;
5. Марка на превозното средство Пежо Боксер;
6. Дата на първа регистрация 07.04.2003г.;
7. Вид гориво - Дизел;
8. Цвят на преводното средство- Червен;
9. Маса на превозното средство – 1 890 кг.;
10. Разпределение на максимално допустимата маса върху осите:
-първа ос - 1 850 кг.;
-втора ос - 2 120 кг.;
12.Обем на двигателя 2 798 куб.см.;
13.Максимална мощност 94 kW;
14. Максимална скорст 127 км/ч.
15.Брой оси – 2;
16.Брой места за сядане + мястото на водача - 13+1;
17. Вместимост на резервоара – 80 л.;
18. Скоростна кутия – ръчна.
ІІ. СЪСТОЯНИЕ И ОБОРУДВАНЕ
1. Показание на километража – 140 064 км;
2. Гуми зимни– износени на 25%;
3. Чистачки и външни огледала – изправни
4. Тахограф - изправен
5. Екстри към основното оборудване, посочени по-долу
- антиблокираща система;
- ел. стъкла;
- ел. огледала
Всички екстри са работещи и в добро техническо състояние.
6. Допълнително оборудване към автомобила.
- странични пердета за пътниците;
- Резервна гума 1бр.;
- Крик 1 бр.;
- Радио касетофон1бр;
- Аптечка 1бр.;
- Акумулатор 1бр.;
- Триъгълник 1бр;
7. Опис на общото състояние на превозното средство

Външния вид на автобуса е много добър, като седалките и тапицерията са
запазени в първоначалния им вид.
Като цяло автобусът е в много добро техническо състояние на двигател, ходова
част и купе, напълно обслужен и в редовна експлоатация.
Автобусът притежава застраховка гражданска отговорност, валидна до
29.12.2016г, платен годишен данък и годишна винетка за 2016 г.
ІІІ. МЯСТО НА ДОМУВАНЕ И ОГЛЕД НА АВТОМОБИЛА
1. Автомобилът се намира в закрития гараж на Университета на адрес: гр.
Шумен, ул. “Университетска” №115,.
2. Заинтересованите лица, могат да направят оглед на автомобила в дните
посочени в обявата за търга в печата.
ІV. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА Е:
11 520.00 (единадесет хиляди петстотин и двадесет) лева с включен ДДС.
Тръжната цена се отнася за състоянието, в което се намира автомобила по време
на огледа.
V. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ - 10% от началната цена – 1 152,00 (хиляда сто
петдесет и два) лева.

Дата на съставяне на описа - 15.12.2016 г.

