СОУ “ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ” - СВИЩОВ

ЗАПОВЕД
№ 389/ 05.07.2011

На основание чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, съобразно т. 1.3 и т. 3 от Решение № 1146/27.01.2011 на Общински съвет – Свищов и чл. 11, ал. 4 и чл. 66, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета от Общински съвет с Решение № 364/30.10.2008 г.
ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА по провеждане на ТЪРГ с тайно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на следната част от имот:
1. Част от помещение с размер 145 (сто четиридесет и пет) кв.м., а именно част от ученически стол, намираща се в корпус В, ет. І от училищната сграда на СОУ “Цветан Радославов”, с предназначение – за спортна дейност (фитнес зала), за срок – 3 години, на основание Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – начална тръжна цена – 145 (сто четиридесет и пет) лева месечен наем. Размерът на депозита за участие е 20 % от първоначалния наем – 30 (тридесет) лева.
Закупуване на тръжна документация от канцеларията срещу сумата от 40 лв., заплатени по банков път по банкова сметка IBAN – BG11SOMB91303136684600, BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД – клон Свищов.
Депозит за участие в търга, съгласно чл. 67, ал. 4 на НРПУРС на Община Свищов се внася по банкова сметка IBAN – BG72SOMB91303336684601, BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД – клон Свищов.
Провеждане на търга - 26.07.2011 г. от 10.00 часа в дирекцията на училището.
При непровеждане на търга на 26.07.2011 г., определям следваща дата 09.08.2011 г. от 10.00 часа при същите условия.
Предложения (оферти) се представят в канцеларията на училището в деня на търга при условия и ред, определени в условията за провеждане на търга, които са част от тръжната документация.
Оглед на обекта – по предварителна заявка на тел. 6 40 09.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение. Да се постави на информационното табло в сградата на Общината и да се публикува в местен вестник.
Директор: (п) Мариана Маркова

