
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС” ЕООД
гр. Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, тел.: 056/880901, факс:  056/880904, e-mail: mc2__bourgas@abv.bg

_________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

за публично оповестен конкурс
за отдаване под наем за срок от 3 години

на обособена част от недвижим имот, собственост на „Медицински център II – Бургас”
ЕООД, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/ представляваща

„Клинична лаборатория”

„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, обявява, че на 31.07.2019 г. от 10,00 часа в
сградата на дружеството, на ет.1, в кабинета на управителя, ще се проведе публично
оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обособена част от
недвижим имот, собственост на Медицинския център,  находящ се в гр.  Бургас,  ж.к.
„Славейков” /до 9-то ОДЗ/, представляваща „Клинична лаборатория”, състояща се от
три помещения, с обща площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположена на
втория етаж – корпус „Д”, на сградата на медицинския център.

Отдаваните  под наем помещения  ще се  ползват  по предназначение  –  само  и
единствено като Клинична лаборатория.

Помещенията  се  отдават без  оборудване.  Оборудването  ще се  извърши и ще
бъде изцяло за  сметка  на  участника  в  конкурса,  определен  за  наемател,  и  е  изцяло
негова отговорност. 

Размер на началната наемна месечна цена за отдавания под наем имот - 1100
лв. /хиляда и сто лева/.

Стъпка на наддаване – 100 лв. /сто лева/.
Размер на депозита за участие в конкурса – 3 300 лв. /три хиляди и триста лева/.
Срок за получаване на предложения за участие в конкурса – 29.07.2019 година.
Подробна  информация  относно  конкурса,  конкурсните  условия,  изискванията

към  участниците,  депозита  за  участие,  цената,  срока  и  начина  на  плащането  й,
подготовката и подаването на предложенията за участие в конкурса, провеждането на
същия, оценката на предложенията – критерии за оценка, тяхната тежест, методика за
оценка  на  предложенията,  предоставянето  на  гаранция  за  изпълнение,  проект  на
договора  и  др.  информация,  указания  и  образци  на  документи,  се  съдържат  в
документацията за конкурса.

Документацията за конкурса може да бъде закупена всеки работен ден, от 09,00
до 14,00 часа в срок до 29.07.2019 г., в сградата на „Медицински център  II – Бургас”
ЕООД, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, ет.1, стая №8А.

Цена на конкурсната документация – 150 лв. без ДДС за един комплект. Цената
е платима при получаване на документацията. 

За информация: тел.: 056/880901  –  Стоянка Петкова, факс: 056/880904

e-mail: mc2__bourgas@abv.bg 

Дата: 12.07.2019 г.


