МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ПЛОВДИВ
На основание заповед на министъра на вътрешните работи, чл. 19, ал. 1 от
Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, във вр. чл. 43 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 33, т. 6 и т. 9 от ЗМВР
ОБЯВЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна
собственост, управлявана от ОДМВР – Пловдив, при следните условия:
І. Описание на имота: част от имот – публична държавна собственост, с адрес:
гр. Пловдив, ул. Волга № 70, представляващ помещение за банков офис на първия етаж в ІV
корпус на административната сграда на сектор “БДС”, с площ 31,00 кв.метра, актуван с Акт
за държавна собственост на недвижим имот № 2406-МВР/16.07.2013г.
ІІ. Вид на търга – с тайно наддаване.
ІІІ. Първоначална месечна наемна цена: 800 (осемстотин) лева без ДДС,
Консумативните разходи са за сметка на наемателя.
ІV. Срок за отдаване под наем на обекта - 5 (пет) години, считано от датата на
подписване на договора за наем .
V. Дата, място и час на провеждане на търга – 21.04.2017 г. от 10.00 ч. в
ситуационния център на административната сграда на ОДМВР – Пловдив, ул. Княз Богориди
№ 7.
VІ. Размер на депозит за участие в търга – 100 лв, (сто лева), преведени по
банков път по сметката на МВР в БНБ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01, BIC: BNBG
BGSD, в срок до 20.04.2017 г
VІІ. Цена на тръжната документация – 30 лв. (тридесет лева) с вкл. ДДС,
преведени по банков път по сметката на ОДМВР – Пловдив, в „Уникредит – Булбанк” АД,
клон Пловдив, BG96 UNCR 9660 3159 8981 12 и BIC: UNCRBGSF.
VІІІ. Срок и място за получаване на документацията за участие в търга – от
деловодството на ОДМВР – Пловдив, ул. Княз Богориди № 7, след представяне на платежен
документ за закупуване на тръжна документация, в срок до 18.04.2017 г. всеки работен ден от
08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.
ІХ. Условия за оглед на обекта – оглед на обекта може да се извърши всеки
работен ден от 08,30 до 17,30 часа до 19.04.2017 г., само от кандидати закупили тръжна
документация. Огледа се извършва със служител на ОДМВР – Пловдив, с предварителна
уговорка на тел. 0898 691 046 с г-жа Елена Николова.
Х. Специални изисквания към участниците:
Да имат регистрация по Търговския закон;
Да притежават лиценз за банкова дейност
Обектът да се използва само за банков офис и в съответствие със законовите
изисквания за този вид дейност
ХІ. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга –
кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в срок до
17.30 ч. на 20.04.2017 г. в деловодството на ОДМВР – Пловдив, ул. Княз Богориди № 7 в
запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху плика посочва предмета на
търга, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
За връзка: 032/ 932 470 – гл. юрисконсулт Ивелина Пенкова

