Профилирана природо-математическа гимназия
“Васил Левски”
4701 Смолян ул.“Никола Филипов” № 2; тел.0301/8-29-02; e-mail: pmg_smolyan@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № 304/27.11.2017г.
Обявление на Профилирана природо-математическа гимназия
/ППМГ/ „Васил Левски” – гр. Смолян
На основание чл. 259, ал.(1), във връзка с реализиране на
собствени приходи по чл. 293, ал.(1), т. 1 от собственост по чл. 304 от
Закона за предучилищното и училищното образование и действащите
Вътрешните правила за отдаване под наем на недвижими имоти и движими
вещи собственост на ППМГ „Васил Левски” – гр. Смолян.
ОБЯВЯВА
І. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5
/пет/ години на поземлен имот с идентификатор 56784.540.75 по
кадастрална карата и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес
гр.Пловдив, п.к. 4000, Ягодовско шосе № 21,с площ на имота 3600 кв.м.(за
търговия 30кв.м. и за паркинг 3570кв.м.) собственост на ППМГ „Васил
Левски” – гр. Смолян по издаден Нотариален акт № 59, том I, рег. №2064,
дело 481 от 06.06.2000г. от Нотариус № 057 Веселина Благоева с район на
действие р.с. Пловдив, вписан в Служба по вписванията – Пловдив под
номер 106, том 6 от 06.06.2000г.
ІІ. Минималната наемна годишна цена не може да бъде по-ниска от
11 328 лева (единадесет хиляди триста двадесет и осем лева) без ДДС
ІІІ. Тръжните условия, на които участниците трябва да отговарят са
посочени в Раздел II и Раздел III от тръжната документация.
ІV. Всеки участник може да получи тръжната документация срещу
сумата от 50 лева (петдесет лева) без ДДС, платими в брой на касата на
ППМГ „ Васил Левски „ гр.Смолян или по следната банкова сметка:
”Интернешънъл АсетБанк” АД – клон Смолян, BG 52 IABG 7491 31 5000
9200, BIС: IABGBGSF. Участниците в търга могат да получат тръжната
документация всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в срок от
01.12.2017 год. до 15.12.2017 год., вкл. в деловодството на ППМГ
„Васил Левски” – гр. Смолян, стая № 38.
V. Изисквания към участниците в търга.
До участие в тръжната процедура се допускат физически и
юридически лица, които:
1. Не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по
несъстоятелност /ако е приложимо/;
2. Не са в производство по ликвидация/ако е приложимо/.

3. Нямат парични задължения към държавата или към община
Смолян по смисъла на чл.162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
4. Нямат парични задължения към ППМГ“Васил Левски“, вкл. за
неплатени наеми и консумативи.
5. Участниците в публичния търг с тайно наддаване следва да внесат
депозитна вноска за участие в размер на 1132,00лева (хиляда сто тридесет
и два лева), която е 10 % от началния годишен наем по банкова сметка
в”Интернешънъл АсетБанк” АД – клон Смолян, BG 52 IABG 7491 31 5000
9200, BIС: IABGBGSF до 16,00 часа на 15.12.2017 год. (вкл.).
VІ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа в срок от 01.12.2017 г. до 15.12.2017 г., вкл. в присъствието
на представител на ППМГ „Васил Левски” – гр. Смолян, след представяне
на документ за закупена документация за участие.
VIІ. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника
или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочват името на
участника, наименование на обекта на търга, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност – факс и електронен адрес. При приемане на
офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на
получаването, за което на приносителя се издава документ.
Оферта, представена след изтичане на крайният срок, не се приема.
Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост
плик. Такава оферта незабавно се връща на участника (без да се отваря) и
това се отбелязва във входящия регистър.
Оферта изпратена по пощата, трябва да е постъпила в ППМГ “Васил
Левски“, гр. Смолян в срока определен за приемане на офертите, в
противен случай тя не се разглежда и се връща на участника.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може
да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Едно физическо лице не може да представлява повече от един
участник в процедурата.
Участниците нямат право да предлагат варианти на оферти.
Критерия за оценка е предложена най-висока годишна наемна
цена.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават от всички
заинтересовани лица в деловодството на ППМГ „Васил Левски” – гр.
Смолян, стая № 38 всеки работен ден от 9:00 часа – 16:00 часа в срок
от 01.12.2017г. до 15.12.2017 г., включително.
Пълна информация за обекта, както и условията за търга може
да се получи в деловодството, стая № 38 в сградата на ППМГ „Васил
Левски” – гр. Смолян и на тел. 0301/8 29 02.

МАРИЯ ИЛИЕВА
Директор на ППМГ „ Васил Левски „ – гр. Смолян

