ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
На основание чл. 13, ал. 1, чл. 92, ал. 4, чл. 94, ал. 1 и чл. 104 от НРПУРОИ, и Заповед № РД
– 10 – 737/06.03.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД - 10 - 756/12.03.2019 г. на
директора на СУ „Найден Геров“, гр. Пловдив, Средно училище „Найден Геров” обявява
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следната част от недвижим имот публична общинска собственост, а именно: Площ от 3 кв.м. във фоайето на сградата на СУ
“Найден Геров”, находяща се в гр. Пловдив, Район „Източен”, ул.”Кемера” № 27, за поставяне на
две вендинг машини: автомат за кафе и топли напитки, и автомат за пакетирани храни, закуски и
напитки, при следните условия: Начална тръжна цена за цялата площ от 3 кв.м. - 60 лв. с
включен ДДС; Стъпка на наддаване – 10 лв.; Срок на наемния договор - 5 години; Депозит за
участие в търга - 100 лв. с ДДС, платими в брой в касата на СУ “Н.Геров”; Дата и място на
провеждане на търга - 12.04.2019 г. от 11.00 ч., в сградата на СУ „Н. Геров” – кабинет –дирекция,
ет.2, централен корпус, адрес: гр. Пловдив , ул. „Кемера” № 27; Стойността на тръжната
документация е 50 лв. с ДДС (невъзвращаеми), които се заплащат в брой в касата на СУ
“Н.Геров”, ул. „Кемера” № 27, гр. Пловдив ет. 2 - централен корпус, и книжата се получават от
същото място срещу документ за платената такса; Краен срок за закупуване на тръжната
документация: до 16.00 часа на 11.04.2019 г. Включително; Оглед на обекта - в работното време
на училището – от 08.00 ч. до 16.30 ч. в работни дни, по предварителна заявка в СУ „Найден Геров”
на телефон 032/632016; Срок за подаване на документи: до 16.30 часа на 11.04.2019 г.
включително, в деловодството на СУ „Н. Геров”, ет.2, централен корпус, адрес: гр. Пловдив, ул.
„Кемера” № 27. За информация - телефон и лице за контакт: Веселина Атанасова – заместник директор „УД” на СУ „Н. Геров”, тел. 032/632016.

