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О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С 
 

I. Предмет на конкурса: отдаване под наем на разливочна – 34,5 кв.м. и помощни 

помещения /коридор, санитарни възли и сервизни помещения/ - 17 кв.м.  в сградата 

на ОУ "Добри Чинтулов" – Варна.  
 

ІІ. ДОСТЪП ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА: от 20.06.2016г. до 04.07. 2016 г. вкл. от 9.00 до 

16.00 ч. всеки работен ден.  

 

ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
Право на участие в процедурата имат всички български или чуждестранни 

физически или юридически лица, както и техните обединения. Обектът, предмет на 

настоящия конкурс следва да се ползва само за посоченото предназначение – 

осъществяване на обедно ученическо хранене и не се допуска използването му за други 

дейности. 

Необходимо условие за участие в процедурата е попълването на документация за 

участие и внасяне на офертните документи по реда, правилата и изискванията, дадени 

условията за провеждане на конкурса.  

Документите за участие в процедурата могат да се получат всеки работен ден в 

ОУ "Добри Чинтулов" - град Варна ул. „Милосърдие“ № 12 от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 

12,30 до 16,00 ч. до 04.07.2016 г.  

 

ІV. ДЕПОЗИТ  

 Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на стартовата месечна 

наемна цена, определена по действащата “Методика за определяне на стартови 

базисни цени при обявяване на  търг  за отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти. 

 

ЦКБ – АД    IBAN : BG41 СЕСВ 9790 3375 1504 00 

            BIC    : CECBBGSF 

 

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – на 05.07.2016 г. от 10,00 часа в ОУ "Добри 

Чинтулов" – Варна.  

 
VІ. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:  

 
 Класирането на предложенията да се извърши на база ценови критерий – 

предложена най-висока  наемна цена. 
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