Інформація Торе ць кої місь кої ради
про оголоше ння конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяль ності,
які будуть залуче ні до проведе ння не зале жної оцінки майна
1. Назва об'єкта: стоянка автомобільна, загальною площею 19,4 м2 .
Балансоутримувач: Автотранспортне комунальне підприємство «Комунальник» Т орецької міської
ради.
Адреса: Донецька область, м Торецьк, вул. Центральна, 61А.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта для затвердження
початкової ціни продажу.
Дата проведення конкурсу: 16.05.2017 року.
1. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 86,0 м2.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Торецьккомсервіс» Т орецької міської ради.
Адреса: Донецька область, м Торецьк, смт. Північне, вул. Нова, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта для затвердження
початкової ціни продажу.
Дата проведення конкурсу: 16.05.2017 року.

Претендентам для участі в конкурсі необхідно надати конкурсній комісії документацію в
запечатаному конверті з підтверджуючим описом документів, що містяться в конверті.
До
-

підтвердних документів належать:
заяву про участь в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності встановленої форми;
копія правовстановлюючого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, які додатково будуть залучені претендентом для проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а
також копії кваліфікаційних документів залучаються оцінювачів;
копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучених ним до незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, але не більше 15 календарних днів з моменту отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об'єкт оцінки ( в разі потреби ще 3 календарних дня для
доопрацювання звіту).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного надання,
претендент до участі в конкурсі не допускається, конкурсна документація претендентів, яких не
допущено до участі в конкурсі, повертається секретарем комісії за їх письмовою заявою після
затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право відкли кати свою заяву до дати
проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться 16 травня 2017 року в приміщенні Т орецької міської ради за адресою: 85200,
Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 24 А.
Конкурсну документацію необхідно подати до Управління житлово-комунального господарства
Торецької міської ради до 16.00 15.05.2017 року за адресою: 85200, Донецька область,
м. Т орецьк, вул. Героїв праці, 3 (каб. 2, тел. 41933).

