ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Акционерное общество «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее - АО «КТЖ-Грузовые перевозки») объявляет о проведении электронных торгов по продаже имущества
Общества, которые начнутся 19 декабря 2019 года в 10:00 часов (время Нур-Султана) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.
Реализация Объектов осуществляется в соответствии с Правилами реализации имущества АО «КТЖ-Грузовые перевозки», утвержденными решением Совета
директоров АО «КТЖ-Грузовые перевозки» (протокол от 05 июня 2019 года №2) (далее - Правила) и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на
веб-портале реестра государственного имущества, утвержденным решением Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 мая 2014 года №66)
(далее - Регламент).

№
Лота

Наименование

На аукцион на повышение цены выставляются следующие Объекты:
Единица
Количество
измерения
(объем)
Местонахождение
Балансодержатель

Насос водяной ТЭП70

шт.

2

Насос-мотор ТЭП70

шт.

6

Насос масляный ТЭП70

шт.

10

Пружина опора кузова ТЭП70

шт.

18

Амортизатор гидравлический
ТЭП70

шт.

181

Датчик СКНБ ТЭП70

шт.

12

1

2

3

4

5

6

Восточно-Казахстанская
область, г. Аягоз, ул.
Деповская 1
Восточно-Казахстанская
область,
г.
Аягоз, ул. Деповская 1
Восточно-Казахстанская
область,
г.
Аягоз, ул. Деповская 1
Восточно-Казахстанская
область,
г.
Аягоз, ул. Деповская 1
Восточно-Казахстанская
область,
г.
Аягоз, ул. Деповская 1
Восточно-Казахстанская
область,
г.
Аягоз, ул. Деповская 1

филиал АО «КТЖ-Грузовые
перевозки»-«Семейское
отделение ГП»
филиал АО «КТЖ-Грузовые
перевозки»-«Семейское
отделение ГП»
филиал АО «КТЖ-Грузовые
перевозки»-«Семейское
отделение ГП»
филиал АО «КТЖ-Грузовые
перевозки»-«Семейское
отделение ГП»
филиал АО «КТЖ-Грузовые
перевозки»-«Семейское
отделение ГП»
филиал АО «КТЖ-Грузовые
перевозки»-«Семейское
отделение ГП»

Стартовая цена,
тенге

Гарантийный
взнос, тенге

648 715,20

97 307,28

3 892 284,48

583 842,67

6 487 140,80

973 071,12

1 801 719,36

270 257,90

19 070 985,92

2 860 647,89

21 409,92

3 211,49

Регистрация участников торгов производится на веб-портале реестра со дня публикации извещения на веб-портале реестра и заканчивается за два часа до начала
торгов.
Гарантийные взносы вносятся на счет АО «Информационно-учетный центр»: ИИК KZ736010111000022204 АО «Народный Банк» г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX,
БИН 031040001799, Кбе 16.
Назначение платежа: гарантийный взнос для участия в электронном аукционе (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
Банковская гарантия в качестве гарантийного взноса не принимается.
С целью своевременного поступления гарантийных взносов на счет АО «Информационно-учетный центр» рекомендуется оплатить гарантийный взнос не
позднее трех дней до окончания приема заявок.
Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра, подписывается с использованием ЭЦП продавцом и победителем торгов в день проведения торгов.
В случае не подписания участником, победившем в торгах, протокола о результатах торгов гарантийный взнос продавцом не возвращается.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи
объекта по цене продажи.
Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня подведения итогов торгов веб-порталом реестра.
С положениями о порядке проведения Электронного аукциона, порядке оформления участия в торгах, об условиях определения Победителя можно ознакомиться в
Регламенте, которые находятся в публичном доступе на сайте АО «Информационно-учетный центр» www.gosreestr.kz.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (7172) 600-381 (АО «КТЖ-Грузовые перевозки») и 8 (7172) 55-29-81 (АО «ИУЦ).

САУДА-САТТЫҚ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
«ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ) 2019 жылдың 19 желтоқсан сағат 10:00-де (Нұр-Сұлтан уақытымен) мемлекеттік
мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ -тың мүлкін сату бойынша сауда-саттық өткізілуі туралы жариялайды.
Объектілерді сату «ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2019 жылғы 05 маусым №2 хаттама) бекітілген «ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ мүлкін
сату қағидасына (бұдан әрі - Қағида) және «Ақпараттық-есептік орталық» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2014 жылдың 23 мамырдағы № 66 хаттама) бекітілген
Мемлекеттік меншік реестрінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда жүргізу регламентіне сәйкес жүзеге асырылады (бұдан әрі - Регламент).
Аукционға бағаны жоғарлату әдісі бойынша келесі Объектілер қойылады:
Лотт
ың №

Атауы

Өлшем бірлігі

Насос водяной ТЭП70

дана

Саны
(көлемі)
2

Насос-мотор ТЭП70

дана

6

Насос масляный ТЭП70

дана

10

Пружина опора кузова ТЭП70

дана

18

Амортизатор гидравлический
ТЭП70

дана

181

Датчик СКНБ ТЭП70

дана

12

1

2

3

4

5

6

Орналасқан жері
Шығыс Қазақстан облысы,
Аягөз қаласы, Деповская
көшесі, 1 үй.
Шығыс Қазақстан облысы,
Аягөз қаласы, Деповская
көшесі, 1 үй.
Шығыс Қазақстан облысы,
Аягөз қаласы, Деповская
көшесі, 1 үй.
Шығыс Қазақстан облысы,
Аягөз қаласы, Деповская
көшесі, 1 үй.
Шығыс Қазақстан облысы,
Аягөз қаласы, Деповская
көшесі, 1 үй.
Шығыс Қазақстан облысы,
Аягөз қаласы, Деповская
көшесі, 1 үй.

Теңгерім иесі
«КТЖ -Жүк тасымалы»
АҚ – «ЖТ Семей
бөлімшесі» филиалы
«КТЖ -Жүк тасымалы»
АҚ – «ЖТ Семей
бөлімшесі» филиалы
«КТЖ -Жүк тасымалы»
АҚ – «ЖТ Семей
бөлімшесі» филиалы
«КТЖ -Жүк тасымалы»
АҚ – «ЖТ Семей
бөлімшесі» филиалы
«КТЖ -Жүк тасымалы»
АҚ – «ЖТ Семей
бөлімшесі» филиалы
«КТЖ -Жүк тасымалы»
АҚ – «ЖТ Семей
бөлімшесі» филиалы

Бастапқы баға,
теңге

Кепілдік жарна,
теңге

648 715,20

97 307,28

3 892 284,48

583 842,67

6 487 140,80

973 071,12

1 801 719,36

270 257,90

19 070 985,92

2 860 647,89

21 409,92

3 211,49

Саудаға қатысушыларды реестрдің веб-порталында тіркеу хабарлама реестрдің веб-порталында жарияланған күннен бастап жүргізіледі және сауда басталғанға дейін
екі сағат қалғанда аяқталады.
Кепілдік жарналар «Ақпараттық-есептік орталық» АҚ-ның есепшотына төленеді: ИИК KZ736010111000022204 АО «Народный Банк» г. Нур-Султан, БИК
HSBKKZKX, БИН 031040001799, Кбе 16. Төлемнің мақсаты: электрондық аукционға қатысу үшін кепілдік жарна (кепілдік жарнаның өлшеміне банктік қызмет атқарудың
төлемақысы кірмейді).
Кепілдік жарна түрінде банктік кепілдік қабылданбайды.
Кепілдік жарналардың «Ақпараттық-есептік орталық» АҚ-ның есепшотына уақтылы түсуі үшін өтінішті қабылдаудың аяқталуына дейін үш күннен
кешіктірмей төлеуді ұсынады.
сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама тізілім веб-порталымен қалыптасады және сауда-саттықты өткізу күні сатушы мен сатып алушының ЭЦҚ-ны қолдануымен
қол қойылады.
Сауда-саттықта жеңген қатысушымен сауда-саттық нәтижелері туралы хаттаманы қол қоюдан бас тартқан жағдайда сатушымен кепілдік жарна қайтарылмайды.
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамасы аукцион нәтижелерін белгілейтін және жеңімпазбен сатушының сату бағасы бойынша объектіні сатыплау-сату шартына
қол қою міндеттемелері туралы құжат болып табылады.
Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына тізілімнің веб-порталы сауда-саттықтар нәтижелерін шығарған күннен бастап он календарлық күннен кешіктірмей қол қояды.
Аукционды өткізу тәртібі туралы ережелермен, сауда-саттыққа қатысуды рәсімдеу тәртібімен, Жеңімпазды анықтау тәртібі бойынша «Ақпараттық-есептік орталық»
АҚ-тың www.gosreestr.kz сайттарында жұртшылыққа қолжетімді орналасқан Қағидамен және Регламентпен танысуға болады.
Сауда-саттық туралы қосымша ақпаратты 8 (7172) 600-381 («ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ) және 8 (7172) 55-29-81 («АЕО» АҚ) телефондары бойынша анықтауға болады.

