ОБЩИНА МОНТАНА
3400 гр. МОНТАНА, ул. “Извора” № 1, тел: (096) 300400, факс: (096) 588 391, е-mail: montana@montana.bg

На основание заповед №2322/03.11.2017 год. на кмета на община
Монтана, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за отдаване под наем за срок 2 (два) месеца на терен за монтиране на
„Ледена пързалка“ и прилежащи към нея каса и чилър (хладилна машина
за лед) с използваема площ 325.00 кв. м , намиращ се в част от поземлен
имот с идентификатор 48489.11.578 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Монтана.
1. Закупуване на конкурсната документация може да се извърши от
касата, стая 102 в сградата на общинска администрация гр. Монтана, за
сумата 35.00 (тридесет и пет) лв. в срок до 14.00 ч. на 20.11.2017 год.
Документът за закупена конкурсна документация се прилага към
офертния пакет.
2. Кандидатите, които желаят да участват в конкурса трябва да
внесат депозит 1194.00(хиляда сто деветдесет и четири) лв.,
представляващ тримесечния базисен наем, който се внася в касата на
общината, стая 501, ет. 5 в сградата на областна администрация гр.
Монтана, като крайният срок е до 14.00 ч. на 20.11.2017 год. Документът за
внесения депозит се прилага към офертния пакет.
3. Конкурсът ще се проведе на 22.11.2017 год. от 17.30 ч. в стая 506,
ет. 5 в сграда на областна администрация гр. Монтана. Документи за
участие в конкурса се приемат до 14.00 ч. на 20.11.2017 год. При
неподадено предложение или подадено предложение от един кандидат,
срокът се удължава до 14.00 ч. на 21.11.2017 год. Ако и след изтичане на
този срок има предложение от един кандидат се разглежда неговата
оферта.
4. За участие в конкурса се допускат юридически лица и еднолични
търговци, регистрирани по Търговския закон с изключение на:
- членове на конкурсната комисия и служители на Общинска
администрация – Монтана,
наематели на общински имоти, които имат непогасени
задължения към общината по сключени договори за наем към датата на
конкурса,
- лица, обявени за спечелили търг или конкурс за отдаване под
наем на общински имоти и вещи, отказали да сключат договор за наем,
както и такива не изпълнили договорните си задължения и довели до
принудително прекратяване на същия,

5. Началната конкурсна цена представляваща месечен базисен наем е
398.00 (триста деветдесет и осем) лв., върху която не се начислява
ДДС.
6. Подаване на предложенията:
- желаещите да участват в конкурса кандидати заявяват участието си
със заявление (образец), което се подава в стая 102, сградата на общинска
администрация гр. Монтана до 14.00 ч. на 20.11.2017 год.
- офертният плик съдържащ всички документи съгласно раздел ХІІІ
от конкурсните условия, запечатан и надписан както е указано в т. 1 на
раздел Х от конкурсните условия, се внася в стая 506 или 505, ет. 5 в
сградата на областна администрация гр. Монтана до 14.00 ч. на 20.11.2017
год., или до 14.00 ч. на 21.11.2017 год. при неподадено предложение или
при подадено предложение от един кандидат.
- офертният плик с предложенията се завежда в Регистър на
предложенията в присъствието на кандидата.
- допълнения и изменения в подадените вече предложения не се
допускат.
7. Справки за обекта, предмет на конкурса, могат да се правят всеки
работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. от датата на обявяването на конкурса до
14.00 ч. на 20.11.2017 г. на телефони: 096/394 222 или 096/394 239 или на
ет. 5, стая 506 или 505 в сградата на областна администрация гр. Монтана.

