„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД – ПЛОВДИВ
Гр. Пловдив, ул. Храбрец № 15
На основание Заповед № 7/16.04.2021 г. на управителя на дружеството и на основание чл. 58
и сл. от НРПУРОИ на Община Пловдив
ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:
Обект 1 - Свободни помещения с обща площ от 57,73 кв.м. – за аптека;
Обект 2 - Обособена площ от 2 кв.м. в сградата на ул. „Храбрец” № 15, при следните
условия:
- Начална тръжна цена: за Обект 1 - 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева без начислен ДДС
месечно; за Обект 2 - 190 /сто и деветдесет/ лева без начислен ДДС месечно;
- Срок на договора – 3 /три/ години от датата на подписването му;
- Депозит – 200 лева за всеки от обектите, внесен съгласно тръжните условия.
- Предназначение на имота – Обект 1 – за Аптека, Обект 2 – за монтаж на самопродаваща
машина за кафе и други тонизиращи напитки.
Заплащането на наемната цена, както и всички дължими суми по договора за наем, се
извършва по сметка на наемодателя до десето число на всеки календарен месец.
Специални изисквания към участниците: да запазят предназначението на имота – за
Аптека или за монтаж на самопродаваща машина за кафе и други тонизиращи напитки.
Общи изисквания към участниците и изискуемите документи към заявлението са
подробно описани в тръжната документация, която може да се закупи в сградата на „ДКЦ-Изток”
ЕООД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Храбрец” № 15, ет. 1, стая 3, срещу 24 лева с ДДС,
платима в брой всеки работен ден от 22.04.2021 г. до 10.05.2021 г. включително от 09:00 до 12:00
часа.
Оглед на обекта могат да извършват само лицата, закупили тръжна документация от
22.04.2021 г. до 10.05.2021 г. включително от 09:00 до 12:00 часа. За извършване на оглед и
информация за търга – 032/601819.
Заявлението и документите за участие в търга се подават лично, по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или с куриер, като върху плика посочва адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс електронен адрес, името на участника и
цялостното наименование на обекта – предмет на търга и се приемат всеки работен ден от
22.04.2021 г. до 10.05.2021 г. включително от 09:00 до 12:00 часа, в стая № 3 на „ДКЦ Изток”
ЕООД – Пловдив, ул. „Храбрец” № 15.
Търгът ще се проведе на 11.05.2021 г. от 10:00 часа в кабинет № 1 на управителя на „ДКЦ
Изток” ЕООД – Пловдив, ул. „Храбрец” № 15.
При ненаемане на обекта, повторен търг ще се проведе на 25.05.2021 г. от 10.00 часа при
същите условия.
Крайния срок за подаване на заявления за повторния търг е 24.05.2021 г. до 12.00 часа.
Насроченият търг за 30.04.2021 г., открит със Заповед № 5/08.04.2021 г. и публикуван
във вестник „24 часа” на стр. 34, бр. 87/14.04.2021 г, се отменя поради допуснати пропусни
при насрочването му.
Управител:.......................
/д-р Живко Димитров/

