РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

ОБЯВА
I. СО – район „Надежда”, на основание Заповед № № РД-09-236/08.07.2015г. на кмета
на СО – район „Надежда”, във връзка с Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси на СОС и във връзка със Заповед № СО15-РД-09-0845/15.05.2015г. на кмета на Столична община и № РД-09-236/08.07.2015г., обявява:
Удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни на срока за приемане на конкурсни
документи за участие в конкурс с предмет: „Столово хранене – 2015 в общинските
училища на територията на район „Надежда” - отдаване под наем на помещения –
публична общинска собственост в 63 ОУ „Христо Ботев“ и 98 НУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, в частта по:
Обособена позиция № 1 – Отдаване под наем на стол, находящ се в 63 ОУ „Христо
Ботев”, жк. „Требич”, ул. „Леденика” №12, гр.София, поземлен имот с идентификатор
68134.1331.730, АОС №1890 /04.06.2012г. с площ 304,00кв.м. Началната наемна цена е
130,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти
на СО и
Обособена позиция № 2 – Отдаване под наем на бюфет в столова, находящ се в 63
ОУ "Христо Ботев" , жк."Требич", ул."Леденика" №12, гр.София , поземлен имот с
идентификатор 68134.1331.730, АОС №1890 /04.06.2012г. с площ 10,00кв.м. Началната
наемна цена е 20,00лв. без ДДС определена съгласно Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО.
II. Цената на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет) лева с ДДС.
III. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 100,00лв. (сто) лева, за всяка една
обособена позиция.
IV. Офертните предложения се приемат в сградата на СО - район „Надежда”, ул.
“Кирил Дрангов” № 55 етаж 1, деловодство.
Срок за подаване: до 16:00 ч. на 23.07.2015г. (включително)
V. Конкурсът ще се проведе в сградата на СО - район „Надежда”, ул. “Кирил
Дрангов” № 55, заседателна зала от 10:00 часа на 24.07.3015г.
VI. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район “Надежда”, ул. “Кирил
Дрангов” № 55, стая 304, тел: 495-17-98.
VII. Оглед на обектите, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен
ден от 09:00 до 16:00 ч.

