НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБЯВА
На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал.2
и ал. 5, и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДС и заповед № РД-19-48
от 26.07.2018 г. на изпълнителния директор на НАЦИД.
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на 325 кв.м. земя, представляваща част от терен,
съставляващ УПИ I от кв. 3, м. “Дианабад”, находяща се в югоизточната част на
бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 50 и 52 при следните условия:
1. Обект

на

търга:

недвижим

имот,

представляващ

325

кв.м.

земя,

представляваща част от терен, съставляващ УПИ I от кв. 3, м. “Дианабад”,
находяща се в югоизточната част на бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 50 и 52.
2. Обектът на търга се отдава под наем за използването ѝ за временна сграда със
складови помещения и търговска част.
3. Депозит за участие в търга: 510 /петстотин и десет/ 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;
4. Срок на наемния договор: 5 /пет/ години.
5. Първоначална месечна наемна цена: 510 /петстотин и десет/ лева без ДДС.
6. Участници в търга могат да бъдат юридически и физически лица, извършващи
дейност на територията на страната.
7. Оглед на обекта на търга може да се извърши всеки работен ден
до 24.08.2018 г. от 10 до 12 часа.
8. Срокът за представяне на документите за участие е до 16 ч. на 27.08.2018 г.
9. Отваряне на офертите – 11 ч. на 28.08.2018 г.
10. Тръжната документация се получава всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 13 до
16 ч. в стая 207 на НАЦИД срещу 10 лв. без ДДС платими в счетоводството стая
203.
11. За справки тел.:817 38 24; 817 38 29.
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