ОБЯВА
ОУСВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"- ВАРНА
Открива конкурс за почасово отдаване под наем на помещения в сградата на училището
на адрес : Варна 9023, ж.к."Вл.Варненчик", ул." Димитър Дончев" 10 за провеждане на
допълнителни образователни и спортно-възпитател ни дейности с ученици за срок от три
години, съгласно заповед № 1969/ 16.0б.2014г. на Кмета на Община Варна

За целта отдава под наем почасово следните помещения с началната конкурсна цена
съгласно действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти", приета от
Общински съвет- Варна, както следва:
*\
1. Малък физкултурен салон - 54 м - стартова наемна цена - 6,00 лв./ час в
делнични дни - от понеделник до петък, почасово по обособени позиции
от 15.30 до 18.30 часа.
2. Класна стая 313- от 54 м - стартова наемна цена - 6,00 лв./ ч. в делнични дни от понеделник до петък, почасово по обособени позиции от 15.30 до 18.30 часа.
3. Складово помещение от 230 кв.м за източни бойни изкуства-18лв./ч
в
делнични дни - от понеделник до петък, почасово по обособени позиции от
15.30 до 18.30 часа.
4. Класна стая 407 - от 54 м - стартова наемна цена - 6,00 лв./ ч. в делнични дни от понеделник до петък, почасово по обособени позиции от 15.30 до 18.30 часа.
->

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ФИРМИТЕ:
1. Заявление за участие в конкурса
2. Оферта.
2. Презентация на кандидата.
3. Актуално удостоверение за регистрация за юридически лица и еднолични
търговци (оригинал или копие заверено от участника) - в случай, че участникът
не е пререгистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или
документ за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника).
4. Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност, не се намира в
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация
(оригинал или копие, заверено от участника).
5. Удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка
от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал
или копие, заверено от участника).
6. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна
(оригинал или копие, заверено от учатника).
7. БУЛСТАТ/ ЕИК - удостоверение от Агенцията по вписванията (оригинал или
копие, заверено от учатника),
8. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия.
9. Декларация по образец за извършен оглед на обекта.
10. Декларация , по образец за неразгласа на информацията, предоставена във
връзка с участие в конкурса.

11. Платежен документ за внесена депозит.
12. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществят
дейността, за която се наема помещението.
13. Да представи копие от документ, удостоверяващ образованието и
професионалната квалификация на кандидата или ръководните му служители
или лица, които отговарят за извършването на услугата.
14.Списък с документите , съдържащи се в комплекта, подписан от участника.
15. Ценовата оферта се представя в отделен запечатан плик с надпис
„Предлагана цена", поставена в плика.
Декларациите се получават от зам. директор АД от 16.10.2017 год. до
30.10.2017Г.
Комплектът с документите се представя в запечатан непрозрачен плик от
участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва
предмета на конкурса, обособената позиция, за която кандидатства, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс, имейл .
Внасяне на гаранция за участие: от 16.10.2017 год. до 30.10.2017г. в
размер на месечната наемна цена, определена по действащата "Методика за
определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под
наем на общински нежилищни имоти".
Няма да се приемат оферти след изтичане на крайния срок, в незапечатан
или скъсан плик.
Срок за подаване на документи: от 16.10.2017 год. до 30.10.2017г. от 09.30 16.30 часа в канцеларията на училището.
Помещенията - обект на конкурса - може да се оглеждат всеки делничен ден от
9.00 до 16.00 часа чрез зам.-директора АД и домакин.
Конкурсът ще се проведе на 31.10.2017 год. от 14.00 часа в ОУ" С в. Патриарх
Евтимий"-Варна, ж.к."Вл.Варненчик", ул."Димитьр Дончев"№10
Справки: зам.- директор АД, тел. за контакт 0876805881

