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«Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданының мемлекеттік активтер
және сатып алу бөлімі» ММ-сі мемлекеттік мүліктер веб-порталында аудандық
коммуналдық мүліктерді сату бойынша электрондық аукционның өткізілуі туралы
хабарлайды. 2021 жылдың 28 қаңтардағы Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағ 10.00-де ғаламтор желісінде www.gosreestr.kz электронды мекенжайында
орналасқан.
Аудандық коммуналдық мүлік нысандарын сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 Ережелері, жаңа редакциядағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1174 қаулысына сәйкес жүзеге
асырылады.
Аукционға «Бұқар Жырау ауданының білім бөлімі» ММ балансындағы саудасаттықтың бағаны төмендету әдісі бойынша келесі ауданның меншігіндегі нысандар шығарылады:
1. ГАЗ-53 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Үміткер ауылы, Қылыш Бабаев көшесі, 7 үй.
Бастапқы бағасы - 50 000 (елу мың) теңге;
Төменгі бағасы - 25 000 (жиырма бес мың) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 7 500 (жеті мың бес жүз) теңге.
2. Т-40 тракторы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Новоузенка ауылы, Шукушев көшесі 30.
Бастапқы бағасы - 111 000 (жүз мың теңге) ;
Төменгі бағасы - 55 500 (елу бес мың бес жүз);
Кепілдік жарнаның мөлшері - 16 650 (он алты мың алты жүз елу) теңге.
3. ГАЗ-52 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Үштөбе ауылы, Октябрьская көшесі, 34 үй.
Бастапқы бағасы - 292 000 (екі жүз тоқсан екі мың) теңге;
Төменгі бағасы - 146 00 (жүз қырық алты мың) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері – 43 800 (қырық үш мың сегіз жүз) теңге.
4. ГАЗ-САЗ-3507 автокөлік құралы - орналасқан жері - Қарағанды облысы, Бұқар
жырау ауданы, Үміткер ауылы, Қылыш Бабаев көшесі.
Бастапқы бағасы - 50 000 (елу мың) теңге;
Төменгі бағасы - 25 000 (жиырма бес мың) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 7 500 (жеті мың бес жүз) теңге.
5. ДТ-75 тракторы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы,
Үміткер ауылы, Қылыш Бабаев көшесі, 7 үй.
Бастапқы бағасы – 73 000 (елу мың жетпіс үш мың) теңге;
Төменгі бағасы - 36 500 (отыз алты мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 10 950 (он мың тоғыз жүз елу) теңге.
6. ППВ-3 қайта тиейтін тіркеме - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Тұзды ауылы, Школьная көшесі 1.
Бастапқы бағасы - 375 000 (үш жүз жетпіс бес мың) теңге;
Төменгі бағасы - 187 500 (жүз сексен жеті мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері – 56 250 (елу алты мың екі жүз елу) теңге.
7. ГАЗ-52 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Ростовка а., Корниенко К., 75 үй.
Бастапқы бағасы - 109 000 (бір жүз тоғыз мың) теңге;
Төменгі бағасы - 54 500 (елу төрт мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 16 350 (он алты мың үш жүз елу) теңге.
8. ГАЗ-31029 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Ботақара кенті, Қазыбек би көшесі 60 А.
Бастапқы бағасы - 87 000 (сексен жеті мың) теңге;
Төменгі бағасы - 43 500 (қырық үш мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 13 050 (он үш мың елу) теңге.
9. ГАЗ-63 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Қушоқы ауылы, Асфальтная көшесі, зд.9А.
Бастапқы бағасы - 109 000 (бір жүз тоғыз мың) теңге;
Төменгі бағасы - 54 500 (елу төрт мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 16 350 (он алты мың үш жүз елу) теңге.
10. ГАЗ-5204 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Тоғызқұдық ауылы, Школьная көшесі, 23 құрылыс.
Бастапқы бағасы - 129 000 (бір жүз жиырма тоғыз мың) теңге;
Төменгі бағасы - 64 500 (алпыс төрт мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 19 350 (он тоғыз мың үш жүз елу) теңге.
11. Т-40 тракторы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы,
Қаражар ауылы, Центральная көшесі, 1 үй.
Бастапқы бағасы - 111 000 (жүз мың теңге) ;
Төменгі бағасы - 55 500 (елу бес мың бес жүз);
Кепілдік жарнаның мөлшері - 16 650 (он алты мың алты жүз елу) теңге.
12. ГАЗ-52 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Сарыарқа ауылы, Достық көшесі, зд.6.
Бастапқы бағасы - 99 000 (тоқсан тоғыз мың) теңге;
Төменгі бағасы - 49 500 (қырық тоғыз мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 14 850 (он төрт мың сегіз жүз елу) теңге.
13. ГАЗ-51 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Белағаш ауылы, Школьная көшесі, 1 үй.
Бастапқы бағасы - 145 000 (бір жүз қырық бес мың) теңге;
Төменгі бағасы - 72 500 (жетпіс екі мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 21 750 (жиырма бір мың жеті жүз елу) теңге.
14. Т-40 тракторы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы,
Белағаш ауылы, Школьня көшесі, 1 үй.
Бастапқы бағасы - 45 000 (қырық бес мың) теңге;
Төменгі бағасы - 22 500 (жиырма екі мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 6 750 (алты мың жеті жүз елу) теңге.
15. Т-40 тракторы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы,
Ақбел ауылы, Маметова көшесі, зд.17А.
Бастапқы бағасы - 28 000 (жиырма сегіз мың) теңге;
Төменгі бағасы - 14 000 (он төрт мың) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 4 200 (төрт мың екі жүз) теңге.
16. ИЖ-2715 автокөлік құралы - орналасқан жері Қарағанды облысы, Бұқар жырау
ауданы, Ақбел ауылы, Маметова көшесі, зд.17А.
Бастапқы бағасы - 19 000 (он тоғыз мың) теңге;
Төменгі бағасы - 9 500 (тоғыз мың бес жүз) теңге;
Кепілдік жарнаның мөлшері - 2 850 (екі мың сегіз жүз елу) теңге.
Электронды аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған
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ГУ «Отдел государственных активов и закупок Бухар-Жырауского района
Карагандинской области» сообщает о проведении электронного аукциона по продаже районного коммунального имущества 28 января 2021 года года в 10.00 по времени г. Нур-Султан на веб-портале государственного имущества, размещенного в
сети Интернет по адресу: www.gosreestr.kz.
Продажа объектов районной коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года №920, в
новой редакции, согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от
31 декабря 2015 года № 1174.
На аукцион по методу на понижения цены выставляются следующие объекты районной коммунальной собственности, находящееся на балансе ГУ «Отдел образования Бухар-Жырауского района».
1. Автотранспортное средство ГАЗ-53 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Умуткер, ул.Кылыша Бабаева д.7.
Начальная цена – 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге;
Минимальная цена – 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге;
Размер гарантийного взноса – 7 500 (семь тысяч пятьсот) тенге.
2. Трактор Т-40 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский
район, с.Новоузенка, ул.Шукушева 30.
Начальная цена – 111 000 (сто одинадцать тысяч) тенге;
Минимальная цена – 55 500 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 16 650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) тенге.
3. Автотранспортное средство ГАЗ-52 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Уштобе, ул.Октябрьская д.34.
Начальная цена – 292 000 (двести девяносто две тысячи) тенге;
Минимальная цена – 146 000 (сто сорок шесть тысяч) тенге;
Размер гарантийного взноса – 43 800 (сорок три тысячи восемьсот) тенге.
4. Автотранспортное средство ГАЗ-САЗ-3507 - местонахождение –Карагандинская
область, Бухар-Жырауский район, с.Умуткер, ул.Кылыша Бабаева, д.7.
Начальная цена – 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге;
Минимальная цена – 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге;
Размер гарантийного взноса – 7 500 (семь тысяч пятьсот) тенге.
5. Трактор ДТ-75 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский
район, с.Умуткер, ул.Кылыша Бабаева, д.7.
Начальная цена – 73 000 (пятьдесят тысячсемьдесят три тысячи) тенге;
Миниальная цена – 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 10 950 (десять тысяч девятьсот пятьдесят) тенге.
6. Прицеп перегрузочный ППВ-3 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Тузды, ул.Школьная 1.
Начальная цена – 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) тенге;
Минимальная цена – 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 56250 (пятьдесят шесть тысяч двести пятдесят)
тенге.
7. Автотранспортное средство ГАЗ-52 - местонахождение – Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Ростовка, ул.Корниенко, д.75.
Начальная цена – 109 000 (сто девять тысяч) тенге;
Минимальная цена – 54 500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 16 350 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге.
8. Автотранспортное средство ГАЗ-31029 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Казыбек би 60 А.
Начальная цена – 87 000 (восемьдесят семь тысяч) тенге;
Минимальная цена – 43 500 (сорок три тысячи пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 13 050 (тринадцать тысяч пятьдесят) тенге.
9. Автотранспортное средство ГАЗ-63 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Кушокы, ул.Асфальтная, зд.9А.
Начальная цена – 109 000 (сто девять тысяч) тенге;
Минимальная цена – 54 500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 16 350 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге.
10. Автотранспортное средство ГАЗ-5204 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Тогызкудук, ул.Школьная, ст-е 23.
Начальная цена – 129 000 (сто двадцать девять тысяч) тенге;
Минимальная цена – 64 500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 19 350 (девятнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге.
11. Трактор Т-40 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский
район, с.Каражар, ул.Центральная, д.1.
Начальная цена – 111 000 (сто одинадцать тысяч) тенге;
Минимальная цена – 55 500 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 16 650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) тенге.
12. Автотранспортное средство ГАЗ-52 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Сарыарка, ул.Достык, зд.6.
Начальная цена – 99 000 (девяносто девять тысяч) тенге;
Минимальная цена – 49 500 (сорок девять тысяч пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 14 850 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.
13. Автотранспортное средство ГАЗ-51 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Белагаш, ул.Школьня, д.1.
Начальная цена – 145 000 (сто сорок пять тысяч) тенге;
Минимальная цена – 72 500 (семьдесят две тысячи пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 21 750 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге.
14. Трактор Т-40 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский
район, с.Белагаш, ул.Школьня, д.1.
o Начальная цена – 45 000 (сорок пять тысяч) тенге;
o Минимальная цена – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) тенге;
o Размер гарантийного взноса – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) тенге.
15. Трактор Т-40 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский
район, с.Акбел, ул.Маметова, зд.17А.
Начальная цена – 28 000 (двадцать восемь тысяч) тенге;
Минимальная цена – 14 000 (четырнадцать тысяч) тенге;
Размер гарантийного взноса – 4 200 (четыре тысячи двести) тенге.
16. Автотранспортное средство ИЖ-2715 - местонахождение –Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Акбел, ул.Маметова, зд.17А.
Начальная цена – 19 000 (девятнадцать тысяч) тенге;
Минимальная цена – 9 500 (девять тысяч пятьсот) тенге;
Размер гарантийного взноса – 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) тенге.
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күннен бастап және аукцион басталуға дейін екі сағат қалғанда аяқталады.
Саудаға қатысу үшін кепілдеме жарна «Ақпараттық есептеу орталығы» АҚ
шотына енгізіледі.
БСН: 050540004455;
ЖСК: KZ946017111000000330;
БСК: HSBKKZKX;
Банк атауы: «Қазақстан Халық банкі» АҚ
СТК: 171;
КБК: 16
Төлем негізі- тендерге қатысу үшін кепілдік жарна (кепілдік жарна көлеміне
банк қызметін төлеу енбейді).
Кепілдік жарна қатысушымен немесе қатысушы атынан атынан кез-келген жеке немесе заңды тұлғағамен енгізіледі. Қатысушыларға кез-келген кепілдеме жарна көлемін
енгізуге болады, сонымен қатар бір кепілдік жарна берілген жарна енгізілген нысан бойынша саудаға қатысу үшін, осы жекешелендіру нысанын сатып алу құқығын береді.
Аукционға қатысу үшін тізілім веб-порталында алдын-ала тіркелу қажет,
төмендегілерді көрсетумен:
1) Жеке тұлғалар үшін: біріңғай сәйкестендірілген нөмір (әрі қарай-БСН), тегі, аты
және әкісінің аты (бар болса);
2) Заңды тұлғалар үшін; бизнес сәйкестендірілген нөмірі (әрі қарай-БСН), толық
атауы, бірінші басшының тегі, аты және әкісінің аты (бар болса);
3) Кепілдеме жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырылысу
шотының реквизиті;
4) Байланыс мәліметі (пошта мекен-жайы, телефон, факс, e-mail);
Жоғарыда көрсетілген мәліметтер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде
веб-портал тізіліміде мәліметтерді өзгертеді.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін тізілім веб-порталында аукционға
қатысу үшін электрондық өтінімді тізімге алу қажет нысан бойынша, Ереже
қосымшасына сәйкес, қатысушы ЭЦҚ қол қойылған.
Аукционға қатысуға өтінім тіркелген соң, тізілімнің веб-порталымен үш минут
ішінде өтінім берілген, сатылымдағы нысанға кепілдік жарнаның түскедігі туралы
тізілімнің мәліметтер базасында автоматтандырылған тексеріс жүргізіледі.
Назар аударыңыз! Қатысушының осы Қағиданың 28 және 29-тармақтарында
көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы
транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді
жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім вебпорталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.
Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілді
жарнаның түскені туралы мәліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы
өтінімді қабылдау және қатысушыны аукционға, тендерге және жабық тендерге
жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы
транзиттік шотына кепілді жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда,
тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады.
Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің вебпорталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау
не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.
Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі
бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.
Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру
объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Астана қаласының
уақыты бойынша басталады.
Сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі бойынша аукцион өту Ережесі:
1) Егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде
қатысушылардың бірде-бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру
объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады;
2) Егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде
қатысушылардың бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру
объектісін сатып алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген
қадамға артады;
3) Егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың
бірде-бірі жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру
объектісін сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал
осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады.
Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру аукционы қатысушылардың бірі
ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.
Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі
қадамына өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру
аукционы өткізілген болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға
көтеруді кемінде екі қатысушы жүзеге асырады.
Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері саудасаттық нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы
және жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің вебпорталында қол қояды.
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз мен
сатушының сату бағасы бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шартына
қол қою міндеттемелерін белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты
электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол
қойған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады. Бұл
ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған
күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату
шартының жобасын ұсынады.
Тендер өтуі туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан немесе
«Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданының мемлекеттік активтер және сатып
алу бөлімі» ММ-нен Ботақара кенті, Қазыбек би көшесі 52 мекенжайы бойынша, телефон: 8(72154) 21691 алуға болады.
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Регистрация участников электронного аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за два часа до начала аукциона.
Гарантийный взнос для участия в торгах вносится на счет АО «Информационно – учетный центр»
БИН: 050540004455;
ИИК: KZ946017111000000330;
БИК: HSBKKZKX;
Наименование банка: АО «Народный банк Казахстана»;
КНП:171;
Кбе:16
Назначение платежа – гарантийный взнос для участия в тендере (в размер
гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
Гарантийный взнос вносится участником либо от имени участника любым другим
физическим или юридическим лицом. Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для участия в торгах по которому участником внесен
данный гарантийный взнос.
Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на
веб-портале реестра с указанием:
для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее –
ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;
реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного
взноса;
контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня
изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале
реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, согласно приложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника.
После регистрации заявки на участие в аукционе, веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных
реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка.
Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований, указанных в пунктах 28 и 29 Правил,
а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого
оператора.
В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного
взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра
осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона.
При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного
взноса на специальный транзитный счет единого оператора веб-портал реестра отклоняет заявку участника.
По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.
Участнику, допущенному к акциону, представляется доступ к аукционному залу по
аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.
Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в
извещении торгов время города Нур-Султан путем автоматического размещения в
аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.
Правила проведения аукциона по методу повышения цены:
Если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один
из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем
увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно
пункту 46 Правил, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся;
Если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из
участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно
пункту 46 Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;
Если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший
свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.
Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из участников.
Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся
только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два
шага осуществляют не менее двух участников.
Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведение торгов.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты
аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в
электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со
дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец представляет
покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти
календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Дополнительную информацию о проведении тендера можно получить на сайте
www.gosreestr.kz или в ГУ «Отдел государственных активов и закупок Бухар-Жырауского района Карагандинской области» по адресу: п.Ботакара, ул.Казыбек би, 52,
телефон: 8(72154) 21691.
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