
ОБЯВЛЕНИЕ 

„СБПЛРВБ-Мездра“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ- 1 
кв.м., за поставяне на 1 броя кафе автомат в сградата на „СБПЛРВБ-Мездра“ ЕООД на 

следното место: 
- във фоайе на ОФРМ пред столова- 1 бр.; 

1. Описание на обекта и описание на основните дейности-  обособена част от 1 
кв. м. за поставяне на 1 броя кафе автомат за кафе и топли напитки. 

2. Начална наемна цена- 25.00  /двадесет и пет/ лева с вкл. ДДС. 
3. Вид на търга- търг с тайно наддаване при закрито заседание. 
4. Стъпка при наддаване- 2,00 /два/ лева с вкл. ДДС. 
5. Начин на плащане на наемната цена- до 30 число на месеца, за който се отнася 

съответното плащане. Наемателите са длъжни да поставят за своя сметка контролни 
измервателни уреди- електромер и водомер. Консумираните ел. енергия и вода, съгласно 
показанията на контролните измервателни уреди се заплащат по текущи цени на ел.енергията и 
водата и са за сметка на наемателя. 

6. Размер на депозита за участие- 10.00 /десет/ лева и се внася в касата на 
лечебното заведение.  

7. Дата, място и час на провеждане на търга- 13,30 часа на 03.01.2020 година в 
сградата на „СБПЛРВБ-Мездра“ ЕООД- „Заседателна зала“. Търгът може да се проведе и 
когато е подадено само едно заявление за участие. В случай, че на търга се яви само един 
кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа, и ако след този срок не 
се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не 
може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се 
обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно чл.15, ал.1, т.10 от 
ПРУПДТДДУК. 

8. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане 

на нейната цена и място на нейното получаване- тръжната документация може да се получи 
в касата на лечебното заведение всеки работен ден от 8.00 до 14.00 часа в срок до 02.01.2020 
година. Цена на тръжната документация- 20.00 /двадесет/ лева с вкл. ДДС. Сумата се заплаща в 
касата на лечебното заведение. 

9. Условия за оглед на обекта- След закупуване на документация всеки работен 
ден от 08.00 до 15.00 часа. За контакти: Ива Захаринова Йотова- главен счетоводител 
0893399601. 

10. Краен срок за приемане на заявления за участие-  15,00 часа на 02.01.2020 
година. 

11. Съдържание на заявлението за участие: 

 11.1. Опис на приложените документи 
 11.2. Административни сведения за кандидата 
 11.3.Образец на ценово предложение 
 11.4. Удостоверение за актуално състояние валидно към момента на подаване на 

предложението и издадено по реда на чл.30, ал.3 и 4  от Наредбата за водене и съхраняване на 
регистрите за вписванията, или документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице 
съобразно националното му законодателство. Ако участникът е обединение, което не е 
търговско дружество, се представя копие от документа за създаването му. 

11.5. Документ за внесен депозит на участие в търга и документ за закупена 
конкурсна документация.  

11.6. Декларация за запознаване с условията в документацията и за приемане 
на условията по проекта на договора; 

12. Ден, място и час за повторно провеждане на търга- 13,30 часа на  
10.01.2020  година. 

 

Управител: ……… 


