ОБШИНА
УГЪРЧИН
тел/факс: 06931 -20-14, Е-таП
О Б Я В Я В А
Публично оповестен конкурс на 02-06-2014 год. от 10,00 часа в сградата на
Общинска администрация Угърчин, насрочен със Заповед ХЕ 756/13.05.2014 год. на
Кмига на Община Угърчин
с тайно наддаване за отдаване нод наем на:
I .Общински недвижим имот монолитен павилион в двора па бивше училище
С11ТУ „А" /сграда с идентификатор 75054,900,1574.10/, с площ от 20,00 кв,м„ АПОС №
1231/10,1 1,2011 год., който ще се използва за продажба на закуски и безалкохолни напитки,
с начална месечна наемна цена 26.00 лспа. па срок от 5 /пет/ години.
1
цени са без ДДС

участие - 10% върху обявената начална продажна или голитггна наемна

цена.
Цена на конкурсна гд документация 20.00 лв. бе1! ДДС
Депозита за участие и йената за закупуване на документация се внасят в касата
на общината,
Праьо на участие имат физически лица, еднолични търговци н юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, които: _!_, не са лишени от правото да упражнява!
търговска дейност; 2, не са обявени и не се намират в производство 1а обявяване о
нес-ьегияте.шзддо; ^ не се намират и ликвидация; 4. нямат парични задьлжсния към
държавата и общината, включително неизплатени суми по чл.34,ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ и по
чл,37в, ял,3/т.2 от ЗСПЗЗ; 5. нямат прекратени договори 1а ползване на -земи от общинския
полилеи фонд. поради нсиздължаване на паричните задължения и нямат просрочени
задължения по действащи такива; 6. не са били определени за спечелили кандидати в
търгове, проведени от общината, по които не се е достигнало до подписване на догооор по
гихна вина; 7± нямат качеството на "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с
лице.което не отговаря на изискването по т,4т 5 и 6 ,
Оглед ча обектите може да се чапрапи всеки работен ден.
Пред комисията участника представя: лична карта
Правилата 1а условията и реда за провеждане на търгове и конкурси са приети с
Решение № 710 на протокол № №38/25,02,2014 год> на Общински съвет -Угърчин.
Наредбата може да наме-рше- на адре-с: щгуА.лщагеШгшш! - Общински еъш?1/ наредби.
Краен срок за закупуваме на документация а ппасяне на депозит до 16.00
часа на 18-05. 2014 год.
Заявления за учаспие се приемат в шпечггшн непрозрачен ллик» с и л шепни:
пълттто наименование и адрес па участника п позицията за която кандидатства, в
деловодството на Община Угърчин до 9,30 часа на 02,06,2014 год.
За допълнителна информация тел. 06931 - 21 21, вътр. 115

к мЕ

