ОБЯВА
«ДКЦ ИЗТОК»ЕООД, гр.Пловдив,на основание Заповед №37/14.04.2016 г. на управителя на
дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на
свободни помещения с обща площ от 57,73 кв.м. (в т.ч. 2 бр.-два броя помещения и
санитарен възел ), разположени в южната част
на централно фоайе, в дясно на
централния вход на сградата, находяща се в гр.Пловдив, ул. "Храбрец" № 15, в сградата на
"ДКЦ Изток" ЕООД, партерен етаж , при условия: Начална месечна наемна цена
1150 00(хиляда сто и петдесет) лв. без вкл.ДДС, консумативни и стопански разходи; Срок
на договора-2(две)год.; Депозит 100.00 лв., платим в касата или по банкова сметка на
дружеството; Предназначение на имота-за АПТЕКА; В търга могат да участват физически
лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат задължения и са изправна
страна по наемни или др. договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ ИЗТОК ьо и д .
Специалните изисквания,условията на които трябва да отговарят участниците в търга и
документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация,
която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 14 ч. в срок до 09.05.2016 г. включително от
касата на възложителя - гр. Пловдив, ул. "Храбрец" № 15, партер, каб.№ 3, след заплащане
в брой на цена 10 лв., без вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обектите мож е,ца се
извършва от 13 ч. до 14 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ ИЗТОК ЕООД
всеки работен ден до 09.05.2016 г. Заявлението и документите за участие в търга се
подават всеки работен ден в „ДКЦ ИЗТОК" ЕООД в гр. Пловдив, ул .„Храбрец" NQ 15, партер
каб №3 в срок до 14 ч. на 09.05.2016 г. Търгът ще се проведе на 10.05.2016 г. от 08,30
часа в гр. Пловдив, ул. "Храбрец" № 15, сградата на "ДКЦ ИЗТОК" ЕООД, партер, кабинет
№1 При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 18.05.2016 г. от
08.30 ч. в гр. Пловдив, ул. "Храбрец" № 15, сградата на "ДКЦ ИЗТОК" ЕООД, партер
кабинет №1 Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е
до 14 ч. на 17.05.2016 г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане
на търга.За информация - 032/601811;
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