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

ОБЯВЯВА
КОНКУРС

за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години след провеждане на публично
оповестен конкурс, помещения с площ 71 кв.м. със стаут- аптека за готови
лекарствени продукти, находящи се в сграда на поликлиника /публична общинска
собственост/, намираща се в УПИ ХII-154, кв. 18 по плана на гр. Вълчи дол, АОС
№2536/28.07.2015 г.

при следните условия:
• първоначална месечна наемна цена- 80,00лв. без ДДС;
• депозит 10% от първоначалната годишна наемна сума;
• отдадените под наем помещения да се ползват по предназначение- за
функциониране на аптека за готови лекарствени продукти;
• наемателят
на
помещенията
да
отпуска
на
задължително
здравноосигурените лица лекарствени продукти за домашно лечение на
територията на страната, заплащани напълно или частично от НЗОК;
• в аптеката да се предлагат /със зелена рецепта/ лекарствени продукти
съдържащи упойващи и психотропни вещества;
• да се създадат минимум две работни места, като се назначат лица- жители
на Община Вълчи дол.
1.Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 23.01.2017 г. до
10.02.2017 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч..
2.Конкурсни книжа могат да бъдат закупени от 25.01.2017 г. до 10.02.2017г. в
стая № 211, ет.2 в административната сграда на Община Вълчи дол, всеки работен ден,
срещу представен документ за платена такса в размер на 50 /петдесет/ лв без ДДС.
3.Депозита е в размер на 115,20 лв /сто и петнадесет лв. и двадесет ст./ и се
заплаща в брой или по банков път – превод по сметка на Община Вълчи дол.
4. Предложения за участие в конкурса се приемат до 16.00 часа на 10.02.2017 г. в
сграда на ОбА Вълчи дол- партер, център за услуги и информация.
За справки и информация Милка Янева ет. 2, стая 211 на ОбА Вълчи дол тел.
05131/2315 вътр. 212.

