Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот – публична държавна собственост,
представляващ площ за поставяне на автомат за топли
напитки
На основание чл.16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.19,
ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.2 и 3, глава трета и пета от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост и Заповед РД-09-630/ 29.03.2018 г. на Министъра на
образованието и науката.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична
държавна собственост, представляващ площ за поставяне на автомат за топли напитки,
представляващ:
1. „Площ от 1,00 кв.м“, за поставяне на автомат за топли напитки , разположен в
коридор на първия етаж на Корпус 1 на ПТГ “ Д-р. Никола Василиади“- Габрово, с
местонахождение : гр. Габрово, ул. „Брянска“3.
2. Търгът ще се проведе на 04.12.2018 г. (вторник) в кабинет 105 на ПТГ „ Д-р.
Никола Василиади“, ул. „Брянска“3 от 10:00 ч., при:
- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120,00 (сто и двадесет) лв. с
включен ДДС;
- депозит за участие в търга, в размер на 120,00 (сто и двадесет) лв. с включен ДДС.
Депозитът за участие в търга на сключилия договор за наем се задържа от «Наемодателя»
до прекратяването на договора, като гаранция за изпълнение.
- начин на плащане на цената – в лева в касата ПТГ „Д-р. Никола Василиади“ Габрово.
3. Крайният срок за подаване на заявленията за участие е 16.00 часа на деня предхождаш
дата на провеждане на търга- 03.12.2018 г.
4. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите, закупили
документация, от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. между 08.00 часа и 12.00 часа.
5. Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 14.00
часа на касата на гимназията, етаж 1 на Корпус №1 или да бъде изтеглена от интернет
страницата на училището на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ Габрово-www.ptg-gabrovo.com
от 01.11.2018 г.

