НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЯВА
На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.
19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост и заповеди № РД 20-33/02.06.2015 г. и № РД 20-34/
02.06.2015 г.
ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
1. Обект на търг: недвижим имот, представляващ помещение с обща полезна
площ 23.97 м2 , находящо се в сградата на НАЦИД, гр. София, бул. “Д-р Г. М.
Димитров” 50, ет. 2-ри, стая № 303;
2. Обект на търг: недвижим имот, представляващ помещение с обща полезна
площ 25.38 м2, находящо се в сградата на НАЦИД, гр. София, бул. “Д-р Г. М.
Димитров” 52А, ет. 3-ти, стая № 323;
3.

Обектите се отдават под наем за осъществяване на административна

дейност. Обектите се отдават самостоятелно и за всеки по отделно се представят
необходимите документи.
Общи изисквания и за двата обекта:
4. Гаранция за участие за всеки един от търговете: парична в размер на 50 лв
/петдесет лева/ без ДДС, внесени по банкова сметка на НАЦИД – IBAN
BG66UNCR96603319995018 код: UNCRBGSF при „Уни Кредит Булбанк” АД или
в брой в касата на НАЦИД;
5. Срок на наемните договори: 5 /пет/ години;
6. Начална наемна цена:
За обекта по т. 1 - 265 лв. /двеста шестдесет и пет лв./ без ДДС;
За обекта по т. 2 - 294 лв. /двеста деветдесет и четири лв./ без ДДС;
7. Участници във всеки от търговете могат да бъдат местни юридически и
физически лица;
8. Оглед

на

обектите

може

да

се

извърши

всеки

работен

ден

до 06.07.2015 г. от 10 до 12 часа;
9. Срокът за представяне на документите за участие е до 16.00 ч. на
07.07.2015 г.

10. Отваряне на офертите:
За обекта по т. 1 - 11.00 ч. на 08.07.2015 г.;
За обекта по т. 2 - 14.00 ч. на 08.07.2015 г.;
11. Тръжните документации за обектите се получават всеки работен ден от
10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в стая 207 на НАЦИД. За документация се
заплащат 10 лв. без ДДС в счетоводството – стая 203.
12. За справки тел: 02/817 38 24; 02/817 38 29.

