ОБЯВА
ДКЦ Пловдив ЕООД, гр.Пловдив, на основание Заповед №28 и 30 от 10.10.2017 г. на
управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
два отделни обекта, собственост на ДКЦ Пловдив ЕООД, а именно:
Т.1. ОБЕКТ №1 - свободни помещения с обща застроена площ от 50 кв.м. (в т.ч. търговска
зала, склад и сервизни помещения ), находящи се на втория етаж в сградата на „ДКЦ-Пловдив” , в
гр.Пловдив, бул. България №234, собственост на ДКЦ П.florl ЕООД, при условия: Начална месечна
наемна цена –1250.00 /хиляда двеста и петдесет / лева без вкл.ДДС; Срок на договора–
3(три)години; Минимална стъпка на наддаване-125,00 лв.; Депозит 250.00 лв., платим в касата или
по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота-за дейности по Закона за лечебните
заведения, по Закона за здравето или по За закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, които не са конкурентни и не се осъществяват от ДКЦ Пловдив ЕООД.;
Т.2. ОБЕКТ №2 – Обособена площ от 2 /два/ кв. м, представляваща част от обособеното от
регистратурата на ДКЦ П.florl ЕООД помещение, от западната страна/отдясно и непосредствено до
входа на сградата, гр.Пловдив, бул.България № 234, при условия: Начална месечна наемна цена–
140.00/сто и четиридесет/ лева без вкл.ДДС; Срок на договора–3(три)години; Минимална стъпка на
наддаване 14,00 лв.; Депозит 100,00 лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството;
Предназначение на имота – за разполагане на 1 брой АТМ – устройство (банкомат).
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 01.11.2017 г. вкл. от кабинет № 316
(счетводство) ет.2 административен сектор, на ДКЦ Пловдив ЕООД, в гр. Пловдив Бул. България №
234, след заплащане в брой на цена 20 лв., без вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на
обектите може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. след съгласуване и със съдействието на гл.мед.
сестра на ДКЦ Пловдив ЕООД всеки работен ден до 01.11.2017 г. Заявлението и документите за
участие в търга се подават всеки работен ден в ДКЦ Пловдив ЕООД в гр. Пловдив, Бул. България
№ 234, административен сектор, ет.2 , каб. № 316 (счетоводство), в срок до 13 ч. на 01.11.2017 г.
Търгът ще се проведе на 02.11.2017 г. за всеки обект както следва : за обект №1 от 09.00 ч. и
за обект №2 от 10.00 ч. в 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 08.11.2017 г. за всеки обект както следва: за обект №1 от 09.00 ч. и за обект
№2 от 10.00 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 07.11.2017 год. От 9,00 ч. до 13,00 ч., като условията са по изискванията за
първоначалното провеждане на търга. За информация – 032/900 822, 900 824;

