ОБЯВА
«ДКЦ Пловдив»ЕООД, гр.Пловдив,на основание Заповед №40/18.08.2015 г. на управителя на
дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на - ПОДБЛОКОВИ
ПОМЕЩЕНИЯ с обща застроена площ от 253 кв.м. , находящи се в средната част на южното крило от
жил. блок (разделени от вход „Б” на блока) в УПИ ІV-комплексно жилищно строителство и
полуподземни гаражи, кв.556 по плана на Пета градска част, състоящи се от : ЧАСТ ИЗТОЧНО ОТ
ВХОД „Б” – входно антре, коридор-чакалня, 3 лекарски кабинета, кабинет-администрация със склад
и санитарен възел и ЧАСТ ЗАПАДНО ОТ ВХОД „Б” – входно антре, коридор-чакалня, 5 лекарски
кабинета и 2 санитарни възела, с адрес на имота- гр.Пловдив, р-н „Северен, бул”Марица” № 57, с
предназначение на обекта за Здравни и социални услуги, собственост на „ДКЦ ПЛОВДИВ” ЕООД,
при условия на съвместно ползване на обща и хирургична манипулационна – каб.12 от частта
западно от вход „Б” и прилежащите към тях общи части и сервизни помещения , съгласно
изискванията на НРД и РИОКОЗ с друг наемател, при условия: Начална месечна наемна цена–
600.00(шестстотин)лв., в която не е вкл. ДДС , консумативни разходи за електроенергия, телефон ,
вода, ТЕЦ, СОТ, пропорционална изчислена такса смет и данък сгради съразмерно на ползваната
квадратура и други. Срок на договора–3(три)години.; Депозит-120.00(сто и двадесет)лв., платим в
касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота – за МЕДИЦИНСКА
ДЕЙНОСТ - КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ , за ДЕЙНОСТ по Закона за лечебните заведения, по
Закона за здравето и по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Които дейности и
услуги не се осъществяват от „ДКЦ Пловдив” ЕООД; В търга могат да участват юридически и
физически лица и техни обединения, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или
др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ Пловдив” ЕООД. Специалните изисквания,
условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да
представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден
от 9 ч. до 13 ч. в срок до 10.09.2015 г. включително от кабинет № 316 (счетводство) ет.2
административен сектор, на ДКЦ Пловдив ЕООД, в гр. Пловдив Бул. „България” № 234, след
заплащане в брой на цена 10 лв., без вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обектите може да
се извършва от 13 ч. до 14 ч. след съгласуване и със съдействието на гл.мед. сестра на „ДКЦ
Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 10.09.2015 г. Заявлението и документите за участие в търга се
подават всеки работен ден в деловодството на „ДКЦ Пловдив” ЕООД в гр. Пловдив, Бул. „България”
№ 234, административен сектор, ет.2 , каб. № 316 (счетоводство), в срок до 13 ч. на 10.09.2015 г.
Търгът ще се проведе на 11.09.2015 г. от 10.00 часа гр. Пловдив, Бул. „България” № 234, сградата
на “ДКЦ Пловдив” ЕООД, Административен сектор в – заседателна зала (кабинет № 326). При
липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.09.2015 г. от 10 ч. в гр. Пловдив, Бул.
„България” № 234, сградата на “ДКЦ Пловдив” ЕООД, Административен сектор в – заседателна зала
(кабинет № 326). Крайният срок за закупуване на тръжната документация, внасяне на депозита,
оглед на обекта и подаване на заявления – всеки работен ден до 24.09. 2015 год. От 9,00 ч. до 13,00
ч., като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга. За информация –
032 / 900 822, 900 823;

