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 №75-6 от 28.08.2015 г. на ОбС-Дългопол, Община Дългопол ще проведе публично
оповестен конкурс за учредяване право на стоеж за магазин и пенсионерски клуб в следния недвижим имот частна
общинска собственост
Начална
Описание на имота
Местонахождение
конкурсна
Депозитна
№
на имота
цена
вноска
Изграждане на магазин и пенсионерски клуб
1 със ЗП от 84 кв.м, в ПИ с идентификатор
гр. Дългопол
840.00 лв.
84.00 лв.
№24565.502.1381 по кадастралната карта на
Община Дългопол
гр. Дългопол, а по регулационния план УПИ
VІІІ, кв. 37.
І. Задължителни конкурсни условия и критерии за оценка на предложенията:
1. Срок за представяне от Приобретателят за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж в
Община Дългопол. (Ti1)
2. Извършване на строителството след одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж от
Община Дългопол. (Ti2)
3. Подаване на заявления за въвеждане в експлоатация на строежа. (Ti3)
4. Озеленяване и благоустрояване на незастроената част от имота. (Ti4)
Класиране на кандидатите по показатели на предложенията изчислени по формулата:

K=Ti1+ Ti2+ Ti3+ Ti4
ІІ. Конкурсната документация на цена 50.00 лв. с ДДС се закупува от касата на Общината в срок до 16.30 часа на
26.09.2016 г.
ІІІ.Депозит за участие в конкурса се внася по Банкова сметка IBAN №BG05СЕСВ97903377536601, BIC:
СЕСВBGSF в Централна Кооперативна Банка АД в срок до 26.09.2016 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 до 16.30 ч. на 27.09.2016 г.
V. Провеждане на конкурса на 28.09.2016 г. от 10.00 часа в „Заседателната зала” на Общината.
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 и 42

