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На основание чл.259, ал.1, т.1 от ЗПУО и в изпълнение на Заповед 

№1969/16.06.2014г.  на Кмета на Община Варна 

 О Б Я В Я В А М 

Конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - публична общинска 

собственост, находящи се в град Варна, район „Младост“, ул. „Любчо Патронов“, № 3. 

1. Обект на конкурса:  

Разливочна с площ от 16,25 м2, за срок от 3 години. 

2. Начална конкурсна цена, определена съгласно чл.4, ал.1 от действащата 

„Методика за определяне на стартови базисни цени  при обявяване на публичен търг 

или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи-

общинска собственост“, съответно стартовата базисна цена е 205,12 лв. /двеста и пет 

лева и дванадесет стотинки/. 

3. Срок и място за получаване на конкурсната документация: 

Конкурсната документация може да бъде получена всеки работен ден от 03.07.2017г. до 

24.07.2017г. от 08:30ч. до 16:00ч. в стая № 203 на техн. изпълнител на СУ „Неофит 

Бозвели“. Конкурсната документация включва: 

- Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

- Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

- Декларация по образец за неразгласа на информацията , предоставена във връзка 

с участието в конкурса; 

- Проект на договор. 

4. Депозитът за участие в конкурса е в размер на стартовата месечна 

наемна цена, определената по действащата „Методика за определяне на стартови 

базисни цени  при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи - общинска собственост“, в размер на 

205,12 лв. /двеста и пет лева и дванадесет стотинки/. 

5.  Депозитът за участие в конкурса се внася по набирателната сметка на 

СУ „Неофит Бозвели“ – гр Варна ЦКБ АД клон Варна, BIC:CECBBGSF, IBAN: BG50 

CECB 9790 3398 0995 00 , като в платежното нареждане задължително следва да бъде 

записано : ,,Депозит за участие в конкурс за отдаване под наем на Разливочна 

находяща се в сградата на СУ „Неофит Бозвели“.  

6. Депозитите на кандидатите се освобождават в срок от 5 работни дни 

след изтичане на срока за обжалване на заповедта за класиране на участниците, като 

този на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора 

и към нея, преди фактическото подписване на договора се внася разликата до 

предложената цена по оферта. 

7. Срок и място за подаване на предложенията: Документите се  подават 

от 08:30 на 03.07.2017г. до 16:30 часа на 24.07.2017г. в стая № 203 на техн. изпълнител, 
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който организира събирането и съхраняването на предложенията, отбелязва в 

специален регистър техния входящ номер, дата и час на постъпването им, за което на 

приносителя се издава документ. Отбелязването се извършва от длъжностното лице и 

върху плика на предложението. 

8. Време и начин за оглед на помещението: от 03.07.2017г. до 24.07.2017г. 

включително от 08:30 часа до 16:00 часа в делнични дни, чрез отправяне на искане към 

зам. директора по АСД и/или ЗАС на училището. 

9. Провеждане на конкурса – на 25.07.2017г. от 10:00 часа в сградата на 

СУ „Неофит Бозвели”. 

10. Списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите в плик №1: 

10.1 Заявление по образец за участие в конкурса; 

10.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение за актуално 

правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани 

по реда на ЗЮЛНЦ), или документ за самоличност за физическите лица (копие, 

заверено от участника); 

10.3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни 

удостоверения, издадени на участника, че: 

- Не е обявен в несъстоятелност;  

- Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

- Не се намира в ликвидация. 

10.4. Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните 

условия;  

10.5. Декларация по образец, за извършен оглед на обекта; 

10.6. Декларация по образец за неразгласяване  на информацията, 

предоставена във връзка с участието в конкурса; 

10.7. Платежен документ за внесен депозит; 

10.8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал 

или копие, заверено от участника); 

10.6. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община 

Варна (оригинал или копие, заверено от участника); 

10.10. Проект на договор ПОДПИСАН ОТ УЧАСТНИКА; 
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10.11. Плик №2, който трябва да бъде непрозрачен, стабилно запечатан и да 

съдържа ценовото предложение на кандидата. 

Предложенията да се подават в запечатан непрозрачен плик №1, върху плика 

участникът отбелязва обекта - предмет на конкурса, име / наименование/, адрес, 

телефон, факс и електронен адрес. В случай , че не са вписани на плика всички данни, 

длъжностното лице може да откаже да приеме предложението. 

11. Условия за представяне и приемане на предложенията: 

11.1 Ще бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране само 

предложения, които отговарят на изискванията определени в документацията. 

11.2 НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО:  

11.2.1 Са подадени след крайния срок   

11.2.2 Са подадени в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост  

плик 

11.2.3 Не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса 

11.2.4 Не съдържат, който и да е от документите посочени в 

конкурсната документация. 

12. Общи условия за участие: 

12.1. Право на участие в процедурата имат всички български физически 

и юридически лица, както и техните обединения.  

12.2. Помещението не може да се преотдава на трети лица и може да се 

ползва само и изключително за ученическо хранене. 

12.3. Да спазват стриктно всички изисквания от НАРЕДБА № 37 ОТ 21 

ЮЛИ 2009г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, в сила от 

15.09.2009 г. Издадена от Министерството на здравеопазването 

12.4.  Да са регистрирани за търговия с храни. 

12.5. Да поемат  за своя сметка всички режийни разходи направени да 

осъществяване  на дейността в  обекта като ел. енергия, вода, отопление, поддръжка  и 

ремонти, както и такса за битови отпадъци. 

13. Начин и критерии за оценяване на кандидатите: Класирането на 

предложенията ще се извърши на база ценови критерий – ПРЕДЛОЖЕНА 

НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА ЗА МЕСЕЧЕН НАЕМ. 

ДИРЕКТОР: ……<П>….. 

/Д. Игнатова/        
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