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ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ШЕЙНОВО” ЕАД
София - 1504,  ул. „Шейново” № 19 ,  тел./факс  944 11 63

hospital@sheynovo-ag.eu       www.sheynovo-ag.eu

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ДВОРА НА

„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 52 кв.м, ЗАЕДНО С ПРИЛEЖАЩА
ЧАСТ- ТЕРАСА С ПЛОЩ ОТ 51 КВ.М.

Утвърдена с Решение по Протокол № 9/29.08.2017 г. на Съвета на директорите на
„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

София, месец Aвгуст 2017 г.
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1. Предмет и цел на търга
Предмет на настоящия търг с тайно наддаване е отдаване под наем на обособена част  от
недвижим  имот за търговски обект - с обща площ от 52 кв.м,заедно с прилежаща част -
тераса с площ от 51 кв.м., находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр.
София, ул.”Шейново” №19 за срок от 3 (три) години.

1.1 Целта на настоящия търг с тайно наддаване е достигане на максимална наемна цена за
обекта и осигуряване на качествено, и съобразено с обществения интерес управление на
обекта.

1.2 Титуляр на  правото на собственост върху недвижимия имот е „ВТОРА САГБАЛ
ШЕЙНОВО” Еднолично търговско дружество с общионско имущество, регистрирано в
Търговския регистър към  Агенция по вписванията ЕИК  130485795.

2.Описание на обекта
2.1 Обектът, предмет на настоящия търг с тайно наддаване, е търговски обект с обща площ
от 52 кв.м, състоящ се от следните части:

 търговска зала, помещение за заготовка, санитарен възел и

2.2 прилежаща част - тераса с площ от 51 кв.м. находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ
ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19.

2.3 Обектът,предмет на търга има балансова стойност, която не надхвърля 5% от общата
балансова стойност на ДМА към 31.12.2016 год.

2.4 Техническо описание на обекта:

 едноетажна сграда –монолитна –стоматобетонна носеща  конструкция и тухлени стени.

 Дейност към момента: търговски обект.

 Местоположение на обекта:

- Описание на микрорайона: Местонахождението на сградата, в която се намира обекта е в
гр. София, ул.”Шейново”№ 19. Обектът е разположен в двора на болницата, непосредствено
до входа. Сградата е в центъра на столицата, като в същото време е разположена в тих и
престижен район. Сградата е монолитна, има ток, телефон, вода, канализация.

- Инженерна инфраструктура и транспортна достъпност – много добри.

- Описание на обекта: Обектът  е  в добро състояние.

3. Начална цена
3.1 Начална месечна наемна цена: 1400 (хиляда и четиристотин) лева, без ДДС. В цената не
са включени комуналните разходи като вода, електричество, отпадъци, телефон, отопление и
др., както и разходи за охрана. Всички комунални разходи във връзка с ползване на обекта са
за сметка и се заплащат от наемателя.
3.2 Участници, оферирали цена под обявената начална месечна цена, ще бъдат
отстранени от участие в търга.

4. Вид на търга - с тайно наддаване
Настоящата процедура се провежда на основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.23, ал.3 , ал.5 и
чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета  от  СОС  с Решение № 55  по
Протокол № 58 от 11.02.2010 г. ,доп. с Решение № 288 по  Протокол № 67 от 10.06.2010
г.,изм. И доп. с Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г.,в сила от 01.05.2012 г.,изм.
и доп. с  Решение № 262 по  Протокол № 17 от 31.05.2012 г., Решение № 455 по  Протокол №
66 от 24.07.2014 г.,в сила  от 01.07.2014 г.,Решение № 496 по  Протокол № 86 от 23.07.2015
г.,Решение № 441 по  Протокол № 37 от 20.07.2017 г. и Решение на съвета на директорите пo
Протокол № 9/29.08.2017 г.

5. Начин на плащане
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5.1 НАЕМАТЕЛЯТ внася наемната вноска за първия месец в деня на подписване на
договора за наем,  заедно с депозит, в размер на тримесечния наем, който  да служи като
обезпечение за неплатен наем и/или дължими от Наемателя разходи, свързани  с ползването
на имота, посочени в договора и евентуални притенции на  експлоатационните дружества и
доставчици на услуги към  Наемодателя , като в случай, че обезщетението се окаже
недостатъчно за покриване на неплатените задължения, Наемателят дължи и разликата.

5.2 Дължимите месечни наемни вноски се внасят най-късно до пето число на текущия
месец в брой в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ на адрес – град София, ул. “Шейново” № 19 или
по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ “Общинска банка” - АД – клон ФЦ „ОРЛОВ
МОСТ“, IBAN BG27SOMB91301027523102, BIC SOMBBGSF, за което НАЕМАТЕЛЯТ
получава разходооправдателен документ;

5.3 На всеки дванадесет месеца от сключването на договора дължимата наемна цена се
увеличава с публикувания от Националния статистически институт инфлационен индекс за
периода. За целта НАЕМОДАТЕЛЯТ изпраща на НАЕМАТЕЛЯ уведомление за промяната в
наемната цена, която влиза в сила от месеца, следващ изминалия дванадесетмесечен период,
без да е нужно подписване на допълнително споразумение за промяна в цената на дължимия
наем.

6. Дата, място и час на провеждане на търга
 Дата на провеждане на търга: 20.09.2017г. (сряда);
 Начален час на търга: 10.30 часа;
 Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в
сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД - гр. София, ул. „Шейново” № 19.

7. Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита:
7.1 Цената на тръжната документация е 50(петдесет) лева, без ДДС. Тръжната документация
се заплаща в касата на дружеството в гр. София, ул.”Шейново” №19 всеки работен ден от
09.00 – 14.00 часа и се получава в деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД,
срещу представен платежен документ в срок до 19.09.2017г.  от 09.00 – 14.00ч.

7.2 Размерът на депозита за участие е 200 (двеста) лева, без ДДС и се внася в касата на
дружеството в гр. София, ул. „Шейново” №19 от 09.00-14.00 часа всеки работен ден в срок
до 19.09.2017г.

8. Условия за оглед на обекта
Време и начин за оглед на обекта: всеки работен ден от 12.30 до 14.30 часа до 19.09.2017г.

Закупилият тръжна документация може да огледа обекта. За извършения оглед участникът
подписва протокол за оглед, който се подписва и от представител на „ВТОРА САГБАЛ
ШЕЙНОВО” ЕАД. Участникът декларира, че е извършил оглед на обект в предвидената за
целта декларация, която се прилага към заявлението за участие.

9. Изисквания към кандидатите и към ползването на търговския обект.
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9.1 Кандидатът в търга трябва да има качеството на търговец по смисъла на Търговския
закон.
9.2 Кандидатът в търга трябва да има практически опит по предмета на търга включително в
заведения за хранене от различен тип, заведения за бързо обслужване или кафе-сладкарници.
9.3 Кандидатите в търга да не са в процедура на ликвидация или несъстоятелност и да
нямат задължения към държавата или общината за данъци и задължителни осигуровки по
смисъла на ДОПК.
9.4 Кандидатът е длъжен за запази предназначението на обекта за срока на наемния
договор.
9.5 Кандидатът е длъжен да поддържа за своя сметка прилежащите части- целогодишно.
9.6 Кандидатът е длъжен да осигурява работно време на обекта при минимални
изисквания:
- в работни дни - от 7.30 ч. до 18.00 ч.
- през празничните и почивните дни не  по-малко от четири часа на ден;
9.7 Кандидатът е длъжен да не продава алкохол и тютюневи изделия в предоставеното под
наем помещение, както и да спазва всички нормативни изисквания при ползването на обекта;
9.8 Кандидатът следва да посочи минималния асортимент от стоки, които ще се продават в

обекта по групи;
9.9 Кандидатът е длъжен да регистрира за своя сметка търговския обект в съответствие с
нормативните изисквания;
9.10 Кандидатът е длъжен да осигурява отстъпка в цената за всички стоки за персонала на
болницата.
9.11 Кандидатът следва да разполага с актуални сертификати за внедрени системи,както
следва:

 ISO 22000: 2005 – за система за управление на безопасността на храните;
 ISO 9001: 2008 – за системи за управление на качеството

9.12   Кандидатът в търга трябва да осигурява обедно меню за персонала на болницата.
9.13   Кандидатът  трябва  да представи концепция за развитие на обекта, в писмем вид .
10. Право на участие и краен срок за приемане на заявления за участие:

10.1 Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, закупили тръжни
документи и представили документите. Физическите лица, които не са еднолични търговци
следва да се регистрират по реда на чл.58 от Търговския закон.
10.2. Крайният срок за приемане на заявления за участие е 19.09.2017г. до 16.00 часа.

11. Документи за участие в търга
11.1 Заявление за участие. Заявлението за участие се попълва по образец – Образец №1.
Към заявлението се прилагат следните документи:

 Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно
с оригинала“  и подпис);

 Документ за внесен депозит (в оригинал);
За физически лица, които не са регистрирани като търговци – копие от документ за
самоличност. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е
необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на
подписите; Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК – в
оригинал; Свидетелство за съдимост – в оригинал (срок на валидност 6 месеца);
За едноличните търговци – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално
състояние или посочване на ЕИК; В случаите, в които участникът участва в търга чрез
пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с
нотариална заверка на подписите;
Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК – в оригинал;
Свидетелство за съдимост – в оригинал (срок на валидност 6 месеца);
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За юридическите лица - оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално
състояние или посочване на ЕИК; В случаите, в които участникът участва в търга чрез
пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с
нотариална заверка на подписите;
Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК – в оригинал;
Свидетелство за съдимост за членовете на управителните органи на търговското дружество –
в оригинал (срок на валидност 6 месеца);
11.2 Декларация по образец – Образец №2, че участникът е извършил оглед на обекта;
11.3 Декларация по образец – Образец №3 – декларация за поверителност от участника;
11.4 Предлагана цена по образец – Образец №4, поставена в отделен запечатан

непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”;
11.5 Декларация по образец – Образец №5, че участникът не е неизправна страна по

договор с  „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД;
11.6 Декларация по образец – Образец №6, че участникът приема изцяло условията на

приложения проект на договор за наем и ще запази   предназначението на обекта за срока
на наемния договор.

11.7 Декларация по образец – Образец №7, че участникът се задължава да плаща
режийните разходи за ползването на обекта;
11.8 Декларация свободен текст, че по отношение на участника не е подадена молба за
откриване на производство по несъстоятелност и не е открито производство по
несъстоятелност;
11.9 Документите, приложени към заявлението се подреждат и описват в хронологична
последователност, съгласно тръжната документацията. Заявлението, заедно с приложените
към същото документи и запечатания плик с надпис „Предлагана цена” се поставят в отделен
непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/ залепват данни за името на
участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис
„Тръжна процедура за отдаване под наем на търговски обект с обща площ от 52 кв.м,
заедно с  прилежаща част - тераса с площ от 51 кв.м., находящ се в двора на „ВТОРА
САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19.

12. Отстраняване на участник
От участие в процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който:

 Не е представил документ, изискуем съгласно настоящата тръжна документация или
представеният такъв не отговаря на условията на тръжната документация;
 Има непогасени публични задължения;
 Осъден с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен
ако не е реабилитиран;

13. Регистрация на участник
13.1 Подаването и регистрирането на заявленията за участие ще се извършва до 16.00 часа на
19.09.2017г. в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново”№
19”, кабинет 4 на първия ежат.
13.2  Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението
за участие (голям непрозрачен плик с означенията посочени в т.11.10). Ако кандидатът
подаде заявлението чрез писмо с обратна разписка, същото следва да бъде получено в срока
за регистрация. Постъпилите след срока за регистрация заявление няма да бъдат
регистрирани и съответно разглеждани от комисията.
13.3 Не се регистрират заявления подадени след срока, както и такива, които са в прозрачен
плик или плик с нарушена цялост.
13.4 На заявлението за регистрация се поставя входящ номер, дата и час на регистрация.
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14. Ред за провеждане на търга
Търгът с тайно наддаване се провежда по реда на Наредбата за общинските лечебни
заведения, Приета от СОС с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г., доп. с
Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 222 по Протокол
№ 16 от 10.05.2012 г., в сила от 1.05.2012 г., изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17
от 31.05.2012 г., Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 1.07.2014
г.,Решение №  496 по протокол №  86/23.07.2015 г.; Решение №  441 по протокол  №
37/20.07.2017 год. и съгласно решение по Протокол № 9/29.08.2017 г на Съвета на
директорите.
Лицата, които са упълномощени от кандидатите, подали заявления за участие и пожелали да
се явят на заседанието за провеждане на търга, се легитимират пред тръжната комисия, чрез
представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителната власт
на лицето.
Председателят на комисията проверява присъствието на членовете на комисията и обявява
откриването на търга с тайно наддаване.
На основание чл.23, ал. 5 от Наредбата за общинските лечебни заведения (НОЛЗ) когато на
търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един
час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената
от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не
се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок.
Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил
по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
Комисията разпечатва големите пликове по реда на тяхното постъпване, като върху малките
пликове с надпис „Предлагана цена” се отбелязва входящият номер заявлението. След което
комисията пристъпва към проверка на редовността на представените документи, приложени
към заявлението. Участник, чийто документи са нередовни и не отговарят на изискванията
на тръжната документация, се отстранява от участие, като това се отбелязва от комисията в
протокола.
След като приключи с прегледа на редовността на документите комисията пристъпва към
отваряне на ценовите предложения по реда на тяхното постъпване. Ценовите предложения
на отстранени кандидати не се отварят и не се разглеждат от комисията.
Ценовите предложения се оповестяват от председателя на комисията и записват в протокола.
Всяко ценово предложение се подписа от поне трима членове на комисията. Ценовите
предложения се класират според размера на предложената наемна цена. Търгът с тайно
наддаване печели участникът, който отговаря на изискванията на документацията, допуснат
е до разглеждане на ценовото предложение и е предложил най-висока наемна цена, и най
– добра концепция  за развитие,в която  са предложени  най-добри организационни решения
за развитие на дейността и за  представяне  на качествени  стоки/услуги.
В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът
завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена. За
целта комисията определя дата и час за провеждане на търга с явно наддаване като
уведомява кандидатите предложили еднаква цена чрез факс или по имейл, посочени от
участника.
Провеждането на търга с тайно наддаване става по реда на чл. 23 ал. (3) от Наредбата за
общинските лечебни заведения.
За своята работа и резултатите от търга комисията съставя протокол в два екземпляра, който
се подписва от всички членове.
Изготвените и подписани от комисия протоколи, заедно с доклад от Председателя на
комисията, се внасят в Съвета на директорите на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД за
обсъждане и вземане на решение.
Съветът на директорите приема решение, с което обявява за спечелил търга участника,
предложил най-висока наемна цена.
Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на „ВТОРА САГБАЛ
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ШЕЙНОВО” ЕАД да сключи договор със спечелилия търга участник, като внесеният от него
депозит се задържа, съгласно условията на проекта за договор.
За резултата от решението на Съвета на директорите на спечелилия участник се изпраща
уведомление, в което се посочва едноседмичен срок за сключване на договор.
При неявяване на обявения  за спечелил участник в срока, посочен в уведомлението и при
несключване на договор,включително и  отказ  за сключване на договор за наем, депозитът
внесен от него се задържа. В този случай, Съветът на директорите може да определи за
спечелил търга класираният на второ място кандидат.
За резултата от решението на Съвета на директорите, отнасящо се до участника, класиран на
второ място се прилага процедурата, описана по- горе. При неявяване на участника, класиран
на второ място, в посочения срок и при не сключване на договор,включително и  за наем,
депозитът на участника се задържа и търгът се прекратява със заповед на Изпълнителния
директор.

15 .Връщане на депозита
Депозитите на неспечелилите участници в търга се възстановяват в срок от 7 (седем) работни
дни след приключване на търга и  Решението на СД за обявяване за спечелил търга участник
в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” №19 или по посочена от участника
банкова сметка.

Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада от първото
плащане на дължимата по договор наемна цена.

Депозитната вноска на класирания на второ място участник в търга се задържа до
окончателно приключване на тръжната процедура и се възстановява в срок от 7 (седем)
работни дни, считано от датата на подписване на договор със спечелилия участник, в касата
на дружеството в гр. София, ул. ”Шейново”№19.

16. Валидност на офертата
Оферта на участника следва да е валидна до изтичане на 90 (деветдесет) дни от крайния срок
за подаване на офертите.

17.Ден, дата, място и час  на повторно провеждане на търга.
Търгът с тайно наддаване ще се проведе повторно на 24.10.2017г (вторник) от 10.30 часа в
рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ
ШЕЙНОВО” ЕАД - гр. София, ул. „Шейново” № 19.
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Образец №1
З А Я В Л Е Н И Е

Настоящото заявление е подадено от:

1. Наименование на участника:

…………………………………………………................................................………………………

2. Седалище и адрес на управление:

…………………………………………………................................……………………................…

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица №/бл., ап./

ЕИК: ...............................................

Тел. №: …………………, факс №: …………………,

e-mail: ………………………………..................................................................................................

3. Лице за контакти: ............................................................................................................................

Длъжност: ................................. телефон/ факс:  ...............................................................................

Лични данни – ЕГН: .................., л.к. №:.............., издадена на ......... от МВР -
................................................................................................................................................................

4. Обслужваща банка: .........................................................................................................................

5. IBAN, по който ще бъде възстановена депозита за участие:
.........................................................................................................................................

6. Титуляр на сметката: ..................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да участваме в тръжна процедурата за избор на наемател на търговски
обект –с обща площ от 52 кв.м,заедно с прилежаща част - тераса с площ от 51 кв.м.
находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19,
провеждана от „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД, при условията, обявени в тази
документация и приети от нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до
изтичане на 90 (деветдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите.

Заявяваме, че ако процедурата по избор на наемател бъде спечелена от нас, до подписване на
договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и „ВТОРА
САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД, което ще бъде безусловно гарантирано от внесеният депозит за
участие в търга.

Дата, ................................. г ПОДПИС и ПЕЧАТ...................................

...................................

/длъжност и име/
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Образец №2
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният……………………………................................…………......................................
/ име, презиме, фамилия /

Адрес: гр................................................................................................................................................
л.к., №……………………….., издаден от ......………………, на ................................,
ЕГН …………………………......, в качеството
на............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на ...............................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

на

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих имота :търговски обект с обща площ от 52 кв.м, заедно с  прилежаща част -
тераса с площ от 51 кв.м.

находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19,
и се запознах с фактическото му състояние.

1.  Наясно съм, че имотът може да се използва единствено  като търговски обект (кафе) и
същият отговаря на определеното му предназначение.
2. Наясно съм, че за обекта няма открити отделни партиди към експлоатационните
дружества, а отчитането на изразходваните количества електроенергия и вода става, чрез
контролен електромер и водомер.

3.Запознах се с всички условия,които биха повлияли върху съдържанието на внесената от нас
ценова оферта.

Дата, ................................. г. ПОДПИС И ПЕЧАТ :.................................................

.................................................
/длъжност и име/
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Образец №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният……………………………................................…………......................................
/ име, презиме, фамилия /

Адрес: гр................................................................................................................................................
л.к., №……………………….., издаден от ......………………, на ................................,
ЕГН …………………………......, в качеството  на ..........................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на ...............................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

Във връзка с участието ми в тръжна процедура за отдаване под наем на търговски обект, с
обща площ от 52 кв.м, заедно с  прилежаща част - тераса с площ от 51 кв.м.

находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19.
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Задължавам се да не разгласявам информация, имаща характер на търговска или
служебна тайна за дружеството-наемодател, станала ми известна по повод провеждания търг.

2. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог
данни от тръжната документация или такива за посетения от мен имот.

Дата, ................................. г. ПОДПИС И ПЕЧАТ :.................................................

.................................................

/длъжност и име/
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Образец №4
ДО
„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД

ЦЕНОВА ОФЕРТА

За участие в тръжна процедура за отдаване под наем на обект: търговски обект- с обща
площ от 52 кв.м, заедно с  прилежаща част - тераса с площ от 51 кв.м.

находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19.
Долуподписаният……………………………................................………….....................................

/ име, презиме, фамилия /

Адрес: гр................................................................................................................................................
л.к., №……………………….., издаден от ......………………, на ...................................................,
ЕГН …………………………......, в качеството  на ..........................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на ...............................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,
След  като се запознах с документацията за участие в търг с тайно наддаване за наем на
търговски обект - с обща площ от 52 кв.м, заедно с  прилежаща част - тераса с площ от 51
кв.м.

находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19,
условията на проекта за договор и извършения оглед на място, предлагаме да наемем имота
за три години, при следните финансови условия:
I. Предлагаме месечна наемна цена в размер  на: ………… (              )лв.      Върху
цената се дължи и се начислява ДДС.

ІІ. Предлагаме следната схема за разплащане на наема:

1. С предплащане на месечния наем до пето число на текущия месец.

В случай на приемане на нашето предложение, Ние сме съгласни да внесем депозита по
договора за наем, съобразно посочените в него условия.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) дни от
крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде
прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и
покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата, ................................. г. ПОДПИС И ПЕЧАТ :...........................................

...........................................

/длъжност и име/
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Образец №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният .....................................................................................................................

/трите имена/

л.к. №..............................., издадена на ......................... от ................................................................

ЕГН .................................., живущ в гр. /с./ ........................................................................................

ул./бул. ж.к/ ............................................................................ №............., бл..........., вх.....................

Представител на....................................................................................................................................

/наименование на ЕТ или юридическото лице/

регистрирано с Решение №............от ......................., по ф.д. №............. /.............г.

на........................................................................................................

/наименование на съда/

Д Е К Л А Р И Р А М,
че не съм неизправна страна по договор, сключен от мен /представляваната от мен фирма/ и
„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата, ................................. г. ПОДПИС И ПЕЧАТ :..................................

......................................

/длъжност и име/
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Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният……………………………................................…………......................................
/ име, презиме, фамилия /

Адрес: гр................................................................................................................................................

л.к., №……………………….., издаден от ......……………………., на...........................................,

ЕГН …………………………......,

в качеството на......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на............................................................................................................................................................
(наименование на участника)

Във връзка с участието ми в тръжна процедура за отдаване под наем на обект: „Търговски
обект с обща площ от 52 кв.м, заедно с  прилежаща част - тераса с площ от 51 кв.м.

находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19.

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Запознат съм с изискванията на тръжната документация за избор на наемател на
обекта и приемам всички клаузи на проекта на договор, както и да запазя  предназначението
на обекта за срока на договора и да поддържам за своя сметка прилежащите части-
целогодишно.

Дата, ................................. г. ПОДПИС И ПЕЧАТ :.................................................

.................................................

/длъжност и име/
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Образец №7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният……………………………................................…………......................................
/ име, презиме, фамилия /

Адрес: гр................................................................................................................................................
............................................... л.к., №……………………….., издаден от .......…………………….,
на ............................., ЕГН …………………………......, в качеството на
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на............................................................................................................................................................
(наименование на участника)

Във връзка с участието ми в тръжна процедура за отдаване под наем на обект: търговски
обект с обща площ от 52 кв.м, заедно с  прилежаща част- тераса с площ от 51 кв.м.,
находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. В случай, че бъдем избрани за наематели на обекта ще заплащаме текущите
режийни разходи за електричество, вода, включително такса битови отпадъци и пр., както и
всички разходи, свързани с ползването на обекта.

Дата, ................................. г. ПОДПИС И ПЕЧАТ : .....................................

.................................................
/длъжност и име/
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ДОГОВОР  ЗА  НАЕМ

Днес, .....................2017 година, в град София, между:

1.  ”ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, ЕИК 130485795, със седалище и адрес на
управление:  гр. София, ул. ”Шейново” №19, представлявано от Изпълнителния
директор Д-р Румен Любенов Велев, наричано за краткост в договора
“НАЕМОДАТЕЛ”, от една страна
и

2. ………………………………………….., ЕИК.................., със седалище и адрес на
управление ……………………………………………………………, представлявано от
………………………………………., наричано за краткост в договора „НАЕМАТЕЛ”,
от друга страна,

в изпълнение на  Решение № …..  по Протокол  № ...../......... г. на Съвета на
директорите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД и на основание чл. 22, ал. 4 от
Наредбата за общинските лечебни заведения,
се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1./1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ за временно и
възмездно ползване следния свой собствен недвижим имот: Обособено помещение,
представляващо търговски обект ………………………………………………………….. ,
находящо се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново”
№19, със застроена площ от..................... кв. м, състоящо се от
………………………………….., при граници: ........................................................., както и
прилежащи площи …………………………. от ..................... кв. м.,
срещу което НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща наемна цена по реда и при
условията, посочени в настоящия договор.

/2/ Приемането и предаването на имота от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ се
извършва с приемателно-предавателен протокол с описание за фактическото състояние
на имота, който протокол е неразделна част от договора.

Чл. 2. /1/ Помещението ще се ползва от НАЕМАТЕЛЯ съгласно обичайното му
предназначение, а именно: като търговски обект за продажба на хранителни стоки,
безалкохолни напитки, кафе и др.

/2/  НАЕМАТЕЛЯТ декларира  с подписването на договора, че е запознат със
състоянието на наетия имот и че същият отговаря на договореното предназначение.

II. СРОК

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от 3 (три) години.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ месечна наемна цена в
размер на …………………………….. без ДДС. Върху дължимата сума се начислява
ДДС.

/2/ В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с
ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество,
отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на
НАЕМАТЕЛЯ.

/3/ НАЕМАТЕЛЯТ внася наемната вноска за първия месец, в деня на подписване
на настоящия договор.
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/4/ Дължимите месечни наемни вноски, с изключение на тази по ал. 3, се внасят
най-късно до пето число на текущия месец в брой в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ на
адрес - град София, ул. ”Шейново” №19, или по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ
“Общинска банка” - АД – клон ФЦ „ОРОЛОВ МОСТ“ IBAN
BG27SOMB91301027523102, BIC SOMBBGSF, за което НАЕМАТЕЛЯТ получава
разходо-оправдателен документ;

/5/ При сключване на настоящия договор за наем НАЕМАТЕЛЯТ внася по
сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит в размер на тримесечен наем, който да служи като
обезпечение за неплатен наем и/или дължими от НАЕМАТЕЛЯ разходи, свързани с
ползването на имота, посочени в договора и евентуални претенции на
експлоатационните дружества и доставчици на услуги към НАЕМОДАТЕЛЯ, като в
случай, че обезщетението се окаже недостатъчно за покриване на неплатените
задължения, НАЕМАТЕЛЯТ дължи и разликата.

При прекратяване на настоящия договор за наем, внесената като депозит сума се
възстановява на НАЕМАТЕЛЯ в 30 (тридесет) дневен срок след удостоверяване, че
НАЕМАТЕЛЯТ е погасил всички свои задължения от наем, разходи, свързани с
ползването на имота, посочени в  договора и евентуални претенции на
експлоатационните дружества и доставчици на услуги към НАЕМОДАТЕЛЯ.

/6/ На всеки дванадесет месеца от сключването на договора дължимата наемна
цена се увеличава с публикувания от Националния статистически институт
инфлационен индекс за периода. За целта НАЕМОДАТЕЛЯТ изпраща на
НАЕМАТЕЛЯ уведомление за промяната в наемната цена, която влиза в сила от месеца
следващ изминалия дванадесетмесечен период, без да е нужно подписване на
допълнително споразумение за промяна в цената на дължимия наем.

/7/ НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ определената от
компетентните общински органи такса битови отпадъци (ТБО) за текущата година, в
размер и срок, посочени в писмо от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. Във всички случаи,
включително и при неполучено писмо, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в срок до края на
месец януари на следващата календарна година да се осведоми по своя инициатива за
дължимата сума за ТБО за предходната година и да заплати същата в касата или по
сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

/8/ Не се допуска намаляване на наемната цена със стойността на извършен от
НАЕМАТЕЛЯ ремонт на наетото помещение, помещенията за общо ползване или на
общи части от сградата.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 5. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде на НАЕМАТЕЛЯ за временно
и възмездно ползване посочения в чл. 1 имот в срок до 3 /три/ дни, считано от
последната дата от  плащането на  първата месечна наемна вноска чл.4, ал.3 и депозита
по чл.4, ал.5, с подробен приемателно-предавателен протокол с описание за
фактическото състояние на имота.

Чл. 6. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на НАЕМАТЕЛЯ възможност за
безпрепятствено ползване на имота, предмет на настоящия договор за договорения срок
на наемното правоотношение.

Чл. 7. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено НАЕМАТЕЛЯ за
възникнала необходимост от ремонт на общите части на сградата.

(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право на достъп до наетия имот за упражняване на
проверка и контрол за неговото стопанисване, като за всяка проверка  предварително
уведомява НАЕМАТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 8. НАЕМАТЕЛЯТ има право да получи владението на обекта по чл. 1 от
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НАЕМОДАТЕЛЯ с подробен приемателно-предавателен протокол-опис за
фактическото състояние на имота.

Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да не променя и да ползва наетото помещение единствено съобразно неговото

предназначение, определено в чл. 2 от настоящия договор.
2. Да заплаща наемната цена и сумата за такса битови отпадъци в уговорените с

настоящия договор срокове и размер.
3. Да поддържа наетото помещение, помещенията за общо ползване и общите

части на сградата с грижата на добър стопанин, като взема всички мерки за опазване на
имота;

4. Да извършва за своя сметка всички ремонти на наетото помещение,
помещенията за общо ползване и да участва в текущите ремонти на общите части на
сградата, съобразно припадащите се на наеманото помещение идеални части от общите
части на сградата;

Всички ремонти и/или преустройства в наетия имот трябва да се извършат само
след предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

5. Да заплаща за своя сметка всички присъщи разходи за ползване на имота,
посочени по – долу, в срок до 25-то число на следващия месец:

 ел.енергия;
 вода от съществуващата водопроводна мрежа – въз основа на отчитане на

показанията на контролен водомер;
 разходите за охрана и всички  други консумативни разноски, свързани с

ползването на наетото помещение, помещенията за общо ползване, както
и на общите части на сградата, като се задължава да ги заплаща на
съответните доставчици чрез НАЕМОДАТЕЛЯ.

6. Да осигурява опазването на имуществото в имота.
7. Да уведомява писмено незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за всички повреди върху

наетото помещение и за посегателства от трети лица спрямо собствеността
му или други действия или бездействия, свързани с накърняване на правата
му.

8. Да не преотдава под наем изцяло или частично наетия имот или по какъвто и
да било друг начин да не преотстъпва ползването му на трети лица.

9. Да спазва нормите за опазване на околната среда от вредни емисии /шум,
запрашеност и др./ при експлоатирането на имота, като се задължава да предостави на
НАЕМОДАТЕЛЯ копие от разрешение за дейността, която развива в наетия имот, ако
такова е необходимо, в срок от две седмици от получаването му.

10. НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на хигиенните и
нормативи изисквания за дейността, която развива.

12. При работа или при съхраняване на лесно запалими и горими материали и
стоки НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна отговорност по ППО и се задължава писмено да
уведоми органите на ПАБ – СДВР за дейността, която развива и да получи
необходимите предписания и разрешения на свое име и адрес. Копие от полученото
разрешение следва да предостави на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок от един месец от
получаването му.

13.Да заплаща всички глоби, такси и други плащания, свързани с ползването на
наетия имот, налагани от съответните контролни органи.

14. Да предаде имота на НАЕМОДАТЕЛЯ в едноседмичен срок от датата на
прекратяване на наемното правоотношение с приемателно-предавателен протокол  с
опис  на  фактическото състояние, предвид   състоянието в което е  бил при сключване
на договора съгласно  подписания  приемно-предавателен протокол, като се отчете
нормалното овехтяване на помещенията и инсталациите за периода на тяхното
ползване.

15. Да осигурява при поискване от НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощени от него
лица достъп до помещенията за проверка относно състоянието и използването му  на
наетия имот. Да осигурява ежедневно обедно меню за работещия персонал на
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НАЕМОДАТЕЛЯ  при условията на тръжната документация.
Чл. 10. Всички подобрения в имота, които след прекратяване действието на

договора, не могат да бъдат вдигнати без същественото им повреждане или
повреждането на имота, остават собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ, без той да дължи
стойността им на НАЕМАТЕЛЯ.

VI. КОНТРОЛ

Чл. 11. Контролът на поетите от НАЕМАТЕЛЯ задължения се осъществява от
представители на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощени от него лица.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 12. /1/ Настоящият договор се прекратява при:
1. Изтичане срока на договора.
2. Взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. С двумесечно писмено предизвестие отправено до другата страна;
4. Прекратяване или ликвидация на някоя от страните по договора;
5. Погиване на имота.
/2/ Настоящият договор може да бъде прекратен с едностранно писмено

седемдневно предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ в следните случаи:
1. С изтичане на срока за плащане на втора по ред от две последователни

дължими неплатени наемни вноски;
2. При пълно или частично неплащане на дължимите суми за такса битови

отпадъци, както и при неплащане на дължими суми за ремонти на наетото помещение,
за помещенията за общо ползване, както и за ремонти на общите части на сградата

3. При констатирано пълно или частично неплащане на дължими суми по чл.9,
т.5 от договора.

4. При неполагане грижата на добър стопанин при ползване на имота,
помещенията за общо ползване и общите части на сградата:

 неспазване на хигиенните изисквания и нормативи в наетия имот;
 неподдържане на имота в добро състояние.

5. При неизпълнение на друго договорено задължение.
/3/ При всеки един от посочените в предходната разпоредба случаи, наемът е

дължим за срока на предизвестието.
/4/ При предсрочно прекратяване на наемните отношения не се дължат средства

за направените от наемателя подобрения
Чл. 13. /1/ В седемдневен срок от датата на прекратяване на договора,

НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да предаде на НАЕМОДАТЕЛЯ владението на имота с
двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се отразяват
обстоятелствата по чл.9, т.14, включително:

1. датата, на която се прекратява действието на договора.
2. фактическото състояние на наетия имот.
3. показателите на измервателните уреди в имота, отчитащи консумацията на

вода, ток и др.
4. размерът на дължимите суми /ако има такива/, които следва да се изплатят

между страните.
5. сроковете, в които ще се издължат сумите от неизправната страна.
/2/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен, при предаването на имота след прекратяване на

договора за наем, да предостави на НАЕМОДАТЕЛЯ копия от документите за
изплатените суми за ток, вода, отопление и др. услуги, ако е открил на свое име
партиди.

Чл. 14. На основание чл. 20а, ал. 1 от ЗЗД страните се договарят и
НАЕМАТЕЛЯТ изразява изричното си съгласие, че ако не върне владението на наетия
имот, в указания в чл. 9, т.14 и чл.13 от настоящия договор срок, НАЕМОДАТЕЛЯТ
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има право едностранно да възстанови владението си върху наетия имот в присъствието
на двама свидетели, като това действие няма да се счита за самоуправство. Наличните
движими вещи, собственост на НАЕМАТЕЛЯ или трети лица, се описват и остават на
съхранение в наетия имот за срок до 10 дни от датата на възстановяване на владението
върху наетия имот от НАЕМОДАТЕЛЯ. Рискът от погиване, повреди и/или кражба на
всички вещи, след изтичане на 10-дневния срок, тежи върху НАЕМАТЕЛЯ и
НАЕМОДАТЕЛЯТ не му дължи каквото и да било обезщетение за претърпените вреди
и/или пропуснатите ползи. НАЕМОДАТЕЛЯТ имат право на задържане върху
движимите вещи на НАЕМАТЕЛЯ до изплащане на всички дължими по договора суми.
Всички разноски, направени от НАЕМОДАТЕЛЯ по възстановяване на владението,
както и разноските по връщане на вещи, собственост на трети лица, са за сметка на
НАЕМАТЕЛЯ.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 15. Неизправната страна по договора дължи на изправната страна неустойка
в размер на законната лихва за всеки ден просрочие

Чл. 16. При прекратяване на договора, по вина на НАЕМАТЕЛЯ,
НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прихване с депозита по чл. 4, ал. 5 от настоящия
договор дължимите от НАЕМАТЕЛЯ суми (за наем, режийни разноски и пр.).

Чл. 17. Неизправната страна по договора дължи на изправната страна
обезщетение за пропуснати ползи и за реално претърпените вреди, настъпили  в
резултат на неизпълнение на договорено задължение.

ІX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Страните решават възникналите спорове по изпълнението на настоящия
договор първо по между си и по пътя на споразумението и добрата воля, а когато това
се окаже невъзможно, спорът ще се отнася до разрешаване пред компетентния съд.

§ 2. За всички неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

§ 3. Всички писма, покани, сведения и др. писмени документи между страните
се считат за надлежно връчени с изпращането им на посочените в настоящия договор
факс и адрес за кореспонденция, като промяната на факса, за която не е уведомил
НАЕМОДАТЕЛЯ, както ненамирането на НАЕМАТЕЛЯ на адреса не засяга
редовността на връчването.

§ 4. Договорът влиза в сила  след  плащането на  първата месечна наемна вноска
чл.4, ал.3 и на  депозита по чл.4, ал.5 от договора, считано от  последната дата на тези
плащания.

Настоящият договор се изготви и подписа на всяка страница в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:
....................................... ...................................
/………………………../ /………………………./


