Конкурс з відбору експертів

Стрийська міська рада в особі відділу з питань приватизації та управління комунальним
майном оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – експертів для
проведення експертної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Стрия.
Об’єкти комунальної власності, які підлягають продажу шляхом електронних торгів
(аукціону):
№

Місце знаходження об’єкту комунальної власності

1

Нежитлове підвальне приміщення за адресою: м. Стрий, вул.
Коссака, 4В
Громадський будинок – нежитлова будівля за адресою: с.
Верчани, вул. Стрийська, 35
Нежитлова будівля за адресою: с. Братківці, вул. Шевченка, 131
Нежитлове приміщення (будинок) за адресою: м. Стрий, вул.
Болехівська, 30

2
3
4

Площа об’єкту
(кв. м)
204,9
91,1
149,9
6,9

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єктів комунальної власності.
Учасникам конкурсу потрібно подати заявку та матеріали про участь у конкурсі в конверті з
позначкою «Конкурс з відбору експертів».
У матеріалах повинні бути:
-

Заява на участь у конкурсі
Копія установчих документів учасника конкурсу
Копія документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до
виконання експертної оцінки
Письмова згода оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, завірену їхніми особистими підписами
Копія сертифіката, виданого Фондом Державного майна України на право проведення
експертної оцінки державного майна
Пропозиції учасника щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та терміни
виконання робіт

Конкурс буде проводитись о 10 год.
Шевченка, 71, кабінет 40

06 жовтня 2021 року за адресою: м. Стрий, вул.

Конкурсну документацію необхідно подати до 01 жовтня 2021 року включно за адресою: м.
Стрий, вул. Шевченка, 71, кабінет 7 (тел. 71225)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Заявник______________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи-підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ___________________№______
Керівник_________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по-батькові, посада)

Який діє на підставі__________________________________________________
(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних
__________________________________________________________________________________________________,
осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для фізичних осіб-підприємців)

зареєстрованого_______________________________за №______________.
Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ___________ №___.
Розрахунковий рахунок №_________________________________МФО_____________
в______________________________________________________________________.
(назва банку)

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті)_______________________________________________________________.
Місце знаходження (місце проживання)______________________________________
_______________________________________________________________________.
Телефон________________________________________.
Електронна пошта________________________________.

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності
для
надання
послуг
з
оцінки
________________________________________________________________
(повна назва об’єкта)

_______________________________________________________________________
‘_____’________________20___року

М.П.
(за наявності)

__________________
(підпис)

