Інформація
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єкта
№

Назва об’єктів

Дата
оцінки

з/п

Вид
вартості

Платник

1

Частина гаража під літ. Є, поз. 1-5,
площею 96,6 кв.м за адресою: вул. Князя
Володимира Великого, 12, м. Чортків,
Тернопільська область, що перебуває на
балансі Чортківського міжрайонного
управління водного господарства

31.12.2017

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
ринкова

Фізична особапідприємець Антків
Іван Петрович

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Тернопільській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з :
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075);
пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
запечатаних в окремому конверті; документів (копії актів приймання-передавання робіт
з оцінки, копії листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або
копії висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних
оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою
претендента); щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).
Додатково

інформуємо,

що

до

розгляду

прийматимуться

конкурсні

пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта яких, не перевищує
2400,00 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської
нерухомості, гаражі.

Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних
днів.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
У

разі

невідповідності,

неповноти

конкурсної

документації

або

її

несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
слід зробити відмітку “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності” та дату
конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (ІІ поверх, зал засідань) об 10.00 через
14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок: (0352) 2504-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

