СОУ „ САВА ДОБРОПЛОДНИ” , ГРАД ШУМЕН
ОБЯВЛЕНИЕ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за
отдаване под наем за срок от 3 години на помещение „Бюфет-Павилион” от 16 кв.м.
/вкл. 4 кв.м. складова площ/, намиращ се в сутеренния етаж в сградата на СОУ “Сава
Доброплодни”, град Шумен, бул. “Мадара” № 34
1.Предмет на търга е отдаване под наем за срок от 3 години, на помещение „БюфетПавилион” от 16 кв.м./ вкл.4 кв.м. складова площ/, намиращ се в сутеренния етаж в сградата
на СОУ “Сава Доброплодни”, град Шумен, бул. “Мадара” № 34 при следните условия:
1.1.Търгът ще се проведе в стая №10 на І етаж, на 23.08.2016 г., от 10.00 ч.;
1.2.Минимална месечна наемна цена/начална тръжна цена е в размер на 126,24 лв. без
ДДС, на основание Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско
имущество;
1.3.Кандидатите е необходимо да внесат депозит за участие в търга до деня и часа по
т.1.6. на подаване на предложенията в размер на 126,24 лв., по набирателната банкова сметка на
СОУ „Сава Доброплодни“, град Шумен: IBAN:BG17IABG74773100615400 при „Интернешънъл
Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC:IABGBGSF

1.4.Тръжната документация се получава до 19.08.2016г., в канцеларията на СОУ
„Сава Доброплодни”, град Шумен;
1.5.Цената на тръжната документация – 30,00 лв. без ДДС. Сумата да се внесе по
набирателната банкова сметка на СОУ „Сава Доброплодни, град Шумен:
IBAN:BG17IABG74773100615400 при „Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен,
BIC:IABGBGSF

1.6.Предложенията за участия в търга се подават в канцеларията на СОУ „Сава
Доброплодни”, град Шумен всеки ден от датата на обявлението от 9:00 до 16:30 часа до
22.08.2016г. включително;
1.7.Оглед на обекта може да се извършва за времето от обявлението до 19.08.2016г. от
09:00 до 16:00 часа;
1.8.Когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за не проведен и се провежда
повторно на 26.08.2016г., в 10:00 ч., в стая №10 на І етаж;
1.9.Изисквания към участниците в търга - Декларация/ в свободен текст/ за спазване
изискванията на Закона за храните и Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене на
учениците. За всички хранителни продукти трябва да бъдат спазени изискванията за качество
и състав, стандартите на съответните производители и действащите нормативни актове в
Република България и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство,
предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната.
2.Помещението „Бюфет-Павилион” е необходимо за осигуряването на закуски на
учениците, това е и досегашното му предназначение.
Обявлението е качено на сайта на СОУ „Сава Доброплодни” в „ПРОФИЛ НА
КУПУВАЧА”
За справки на тел: 054/ 864426; GSM 0894683705

