ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
li_.O� .2019 г.

№�

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем
на 27 броя обособени площи - части от имоти, публична държавна
собственост за разполагане на вендинг машини.
На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13,
ал. 5 и чл. 43, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,
чл. 8, ал. 3, т. 14 и т. 22 от Правилника за устройството и дейността на
Ноенномедпщшска академия (ВМА) във връзка с чл. 4, ал. 3 от Втпрешните правила
за отдаване под наем на свободни имоти - публична държавна собственост във ВМА,
обявени със заповед №, 1047/27.06.2019 г. на началника на ВМА и с оглед
необходимостта от ефективно стопанисване и управление на имотите, предоставени за
управление на ВМА, както и възможността за реализиране на приходи от отдаването
им под наем с цел създаване на условия за осигуряване на ободрителни напитки,
пакетирани храни и закуски за личния състав и пациентите на ВМА,
ЗАПОВЯДВАl\1:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три)
години на 27 (двадесет н седем) броя обособени площи, всяка от които по 2 (два)
кв.м .. или общо 54 (петдесет и четири) кв.м. - части от имоти, публична държавна
собственост, предоставени за управление на Военномедицинска академия, на.ходящи
се в МБАЛ - София на адрес: rp. София 1606, район Триадица, ул. ,,Св. Георги
Софийски" № 3. Местоположението на обособените площи е посочено в Таблица 1
(Прило.)!сение № 1) към настоящата заповед.
2. Отдадените под наем площи не могат да се ползват извън предназначението
им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица, като
наемателите са длъжни да не възпрепятстват осъществяването на дейностите, за които
са предоставени за управление имотите, публична държавна собственост.
3. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 02.1 О.2019г. от 10:00 часа в зала
№ 10 в сградата на ВМА, находяща се в гр. София 1606, ул. ,,Георги Софийски" No 3.
4. Търгът да се проведе при следните условия:
4.1. Предназначение на обособените площи: за разпола.гане на 27 броя вендинг
автомати, от които:
22 (двадесет и два) броя - за кафе и топли напитю1;
4 (четири) броя - за безалкохолни напитки и вода;
1 (елин) брой - за пакетирани храни и закуски.
4.2. Първонача.1на месечна наемна цена за 27 броя площи - 5 929,20 лв. без
ДДС, или 7 115,04 лв. с ДДС. Първоначална месечна наемна цена за 1 брой площ (2
кв.м.) -219.60 лв. без ДДС, или 263,52 лв. с ДДС.

7.8. Декларация за направен оглед на обособените площи, подписана и
подпечатана лично от представляващия кандидата (образец 6 от утвърдената тръжна
документация);
7.9. Декларация за липса на висящи спорове с Военномедицинска академия,
подписана и подпечатана лично от представляващия кандидата (образец 7 от
утвърдената тръжна документация);
7 .1 О. Документ за внесен депозит за участие в търга - оригинал;
7 .11. Заверено копие на документ за закупена тръжна документация;
7.12. Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, подписало
заявлението за участие в търга, в случай, че то няма представителна власт по документ
за регистрация (ако е прuложu.мо);
7.13. Административни сведения за кандидата, подписани и подпечатани от
представляващия кандидата, в които задължително се посочва банкова сметка за
връщане на депозита за участие в търга (образец 4 от утвърдената тръжна
документация);
7.14. Списък на всички приложени към заявлението документи (свободен
текст), подписан и подпечатан от представляващия кандидата.
8. Повторен търг да се проведе в едномесечен срок при условията на чл. 45, ал. 3
от Правилника за прилагане на Закона за·държавната собственост.
9. Подробна информация, необходима за осигуряване на добросъвестно и
прозрачно обработване на лични данни и осигуряване на достъп до лични данни, се
съдържа в раздел IX. ,,Други указания" от утвърдените с настоящата заповед Условия
за участие в търг и изисквания към кандидатите.
10. Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:
10.1. Обява;
10.2. Условия за участие в търг и изисквания към кандидатите;
10.3. Образец на заявление за участие в търг с тайно наддаване ( образец 1 );
10.4. Образец на предложение за месечна наемна цена ( образец 2);
10.5. Образец на декларация за приемане на клаузите на проекта на договор за
наем (образец 3);
10.6. Образец на административни сведения ( образец 4 );
10.7. Образец на декларация за липса на обстоятелствата, посочени в т.4.10.2 и
т. 4.10.3. от настоящата заповед (образец 5);
10.8. Образец на декларация за направен оглед (образец 6);
10.9. Образец на декларация за липса на висящи спорове с Военномедицинска
академия (образец 7);
10.10. Проект на договор за наем.
11. Назначавам комисия за провеждане на търг с тайно наддаване в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полковник доц. Димо Илиев Димов - доцент . в Катедра „Медицина на
бедствените ситуации" в Департамент „Военномедицинска подготовка и
осигуряване".
заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
ЧЛЕНОВЕ:
1. ц. сл. Магдалена Александрова Допчева - главен юрисконсулт в отдел
,,Правно - нормативна дейност";
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заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

