Търг за отдавен под наем на обекти собственост на ДКЦ-Пловдив
ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 139 на Общински съвет – гр. Пловдив, взето с протокол
№ 8 от 11.06.2020г. и Решение № 155 на Общински съвет – гр. Пловдив, взето с протокол №
9 от 25.06.2020г.,ДКЦ –Пловдив ЕООД- гр.Пловдив открива процедура за провеждане на
публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обекти
собственост на дружеството, находящи се в гр. Пловдив, по следните обособени позиции:
1. Лекарски кабинет№ 25, с полезна площ 13.50 м2, разположенна III – ти, последен
етаж в сграда с административенадрес – ул. ВасилЛевски, №144,за осъществяване на
стоматологична медицинска помощ
НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА: 180.00 лв. ( сто и осемдесет лева) без ДДС.;

2. Свободни помещения с площ 36.77м2 (в т.ч. търговска зала, складово и сервизно
помещениe) със самостоятелен вход, всградасадминистративенадресгр. Пловдив, ул. Васил
Левски № 144, с предназначение за аптека.
НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА: 350.00 лв. ( триста и петдесет лева) без ДДС.;

3. Свободни помещения с площ 51.20м2(в т.ч. търговска зала, склад и сервизно
помещениe) със самостоятелен вход, находящи се в гр. Пловдив, ул. Пантелей Генов № 3, за
аптека
НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА: 450.00 лв. ( четиристотин и и петдесет лева) без ДДС.;

4. свободни нежилищни помещения с обща площ 19.86 м2, представляващи кабинет
№ 1 и кабинет № 2 /манипулационна/ , ул. „Васил Левски“ № 144, за кабинет по съдебна
медицина.
НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА: 110.00 лв. ( сто и десет лева) без ДДС.;
ДЕПОЗИТНА ВНОСКА ЗА ВСЯКА ОТ ПОЗИЦИИ Е ПО: 50.00 (петдесет) лв., внесени в брой
на касата на дружеството или по банкова сметка:

ДСК ЕАД IBAN: BG88STSA93000000243916 BIC:

STSABGSF
КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 23.07.2020 г.
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: 24.07.2020г., 11:00 ч.;
Критерият за оценка на предложенията за всеки един от обектите- предложена найвисока месечна наемна цена.
Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 14.00 часа на 23.07.2020г., в
ДКЦ–Пловдив,в гр. Пловдив, бул. България№ 234, ет. 2, каб. № 317.
Предложенията ще бъдат разгледани и оценени на 24.07.2020г. от 11.00 часа в кабинет
управител на дружеството, гр. Пловдив, бул. България № 234 .
Разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите предложения: по реда и при
условията, посочени в документацията.

Оглед на обектитеможе да се извърши всеки работен ден до 23.07.2020г., от 10 до 11 часа,
срещу представена фактура за закупена тръжна документация, в присъствието на длъжностно лице.
Цена на един комплект тръжна документация е 10 лева без включен ДДС, платим в брой, в
стая „Каса“ - каб. №317, всеки работен ден до 14.30ч.
Обявата и утвърдената тръжна документация за участие са публикувани на сайта на ДКЦ –
Пловдив ЕООД в рубрика Информация за обяви и конкурси. За допълнителна информация : тел.
032/900 824,900823.

