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№ ОА-210
София 03.09.2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията /ЗА/
П Р Е К Р А Т Я В А М:
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем
на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая
№ 308 (триста и осем) с площ 15,50 (петнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м.,
разположена на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София,
бул. „Витоша“ № 4, описана в акт за публична държавна собственост
№ 08072/12.10.2012 г., утвърден от Областния управител на област София град, за срок
от 3 /три/ години, открита с моя Заповед № ТПН-1/23.07.2021 г.
МОТИВИ:
При провеждане на обявения търг, са констатирани, обстоятелства, които
правят невъзможно провеждането на търга.
Видно от Протокол от открито заседание на Комисията, назначена с моя Заповед
№ ТПН-1/23.07.2021 г., е че в определеният срок, в Областна администрация на
Софийска област е постъпило 1 /едно/ заявление за участие в търга.
След извършване на процедурни действия по преглед на представените
документи от участника, Комисията е установила, че са налице всички изискуеми
документи, поради което е преминала към втория етап от провеждането на търга –
отваряне на ценовото предложение.
След отваряне на ценовото предложение, Комисията е констатирала
противоречие между предложената цифром цена – 309 лева и изписаната словом
тридесет и девет /39/ лева. В случая не следва да се приеме, че словесното се явява
поясняване на цифровото, тъй като в документа ясно е посочено изискването за
наличието и на двете части кумулативно. В полза на посоченото, следва да се добави,
че двете суми са изписани отделно, като след всяка е посочена валутата „лева“, т. е
„тридесет и девет“ лева е не само допълнение към цифрата 309, но и второ кумулативно
условие за попълване на документа, в частта на ценовото предложение.
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При така установената колизия и неявяването на участника, за да прецизира и
уточни предложената сума, както и установеното тълкуване в правото на превес на
словом изразеното пред цифрово посоченото, комисията е приела, че тя е в размер на
39 /тридесет и девет/ лева., което се явява под минимално определения праг от 304
/триста и четири/ лева без ДДС, обявен в Заповед № ТПН-1/23.07.2021 г.
На основание гореизложеното, прекратявам Процедура за провеждане на търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна
собственост, представляващ стая № 308 (триста и осем) с площ 15,50 (петнадесет цяло
и петдесет стотни) кв.м., разположена на III етаж на административната сграда,
находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, описана в акт за публична държавна
собственост № 08072/12.10.2012 г., утвърден от Областния управител на област София
град, за срок от 3 /три/ години, поради нередовност на нужната документация.
Депозитът за участие на кандидата, да бъде възстановен в 14 /четиринадесет/
дневен срок, от влизане в сила на настоящата заповед, по посочената банкова сметка в
заявлението за участие.
Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/
дневен срок от съобщаването й.
Заповедта да се съобщи на участника в търга, да се постави на информационното
табло в административната сграда на Областна администрация на Софийска област и да
се публикува на официалната интернет на администрацията.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще се осъществява от Главния
секретар на Областна администрация на Софийска област

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ
Областен управител на Софийска област

/П/
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