ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ОБЯВА
В изпълнение на Решение №5-9 от 27.01.2016 г. на ОбС-Дългопол, Община Дългопол ще проведе публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на следния недвижим имот частна общинска собственост
Начална
№
Описание на имота
Местонахождение
конкурсна
Депозитна
на имота
месечна
вноска
наемна цена
Дворно място с площ от 794 кв. м,
1 съставляващо УПИ ХVІІ, кв.33,
с.Медовец
2072.00 лв. с
207.20 лв.
ведно с построената в него- Сграда Община Дългопол
вкл. ДДС
на три етажа със ЗП от 194 кв.м,
за разкриване на производствена
дейност (лека промишленост)
І. Задължителни конкурсни условия и критерии за оценка на предложенията:
1. Месечна наемна цена на обекта (Ti1).
2. Създаване и/или запазване на работни места (Ti2).
3. Опит в управление сходен с предмета на конкурса (Ti3).
Класиране на кандидатите по показатели на предложенията изчислени по формулата:

K=Ti1+ Ti2+ Ti3
ІІ. Конкурсната документация на цена 120.00 лв. с ДДС се закупува от касата на Общината в срок до 15 часа на
13.04.2016 г.
ІІІ. Депозит за участие в конкурса се внася по Банкова сметка IBAN №BG05СЕСВ97903377536601, BIC:
СЕСВBGSF в Централна Кооперативна Банка АД в срок до 14.04.2016 г.
Оглед на обекта всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч. до деня на провеждане на конкурса.
ІV. Краен срок за подаване на документи за участие – 16.00 ч. на 14.04.2016 г.
V. Провеждане на конкурса на 15.04.2016 г. от 10.30 часа в „Заседателната зала” на Общината.
VІ. При обявяване на конкурса за непроведен, поради липса на кандидати, нов конкурс ще се проведе на
03.05.2016 г. от 10.30 часа при същия ред и условия. Закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит
за участие в срок до 28.04.2016 г. Предложения за участие се приемат в срок до 16.00 часа на 28.04.2016 г. в
Информационния център на Общината. Оглед на обекта всеки работен ден до датата на провеждане на търга (от
08.00 ч. до 16.00 ч. ).
До участие в конкурса се допускат само лица, подали в срок предложение за участие с внесен депозит и без
задължения към Община Дългопол.
Телефон за справки: 0517 22185, вътрешен 41

