ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.76, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО
О П О В Е С Т Е Н К О Н К У Р С ЗА

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на лекарски кабинети №203, №204,
№205, №207, №208, №209, №224 и №226, регистратура №101, физиотерапия №225,
клинична лаборатория №108 и №109 с площ от 221.80 м2 и 69.30 м2 общи части, и
медицинско оборудване в сграда на поликлиника, находяща се в УПИ VIII- 154, кв. 18
по плана на гр. Вълчи дол, актувана с АОС №16/16.01.1997 г., при следните условия:
 Първоначална конкурсна цена – 247.04 лв. без ДДС;
 Да се осигури посещение на екипа от специалисти минимум два пъти
седмично;
 Клиничната лаборатория да работи минимум 4 /четири/ дни в седмицата;
 Да осигури медицинска техника за хематологично и биохимично
изследване;
 Да осигури издаване на ЛКК протоколи в поликлиника гр. Вълчи дол;
 Да осигури минимум 2 /две/ работни места за жители на гр. Вълчи дол;
 Да вложи инвестиции за закупуване на съвременно медицинско
оборудване и текущи ремонти;
 Да осигури извършването на процедури в кабинета по физиотерапия.
Депозита за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 592.90 лв.

ЦЕНА НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 10.00 лв. без ДДС, която следва да се
заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев”
1, партер, център за услуги и информация.
КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да бъде закупена в сградата на общинска
администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от 23.09.2013 г.
ПРЕДЛОЖНИЯ за участие в публично оповестения конкурс се приемат в Център за
услуги и информация на ОбА Вълчи дол до 16:00 ч. на 15.10.2013 г.
ЗА СПРАВКА и информация Иван Драганов ет. 2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел.
05131/2315 вътр. 212.

