
ОБЯВЛЕНИЕ 

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София на основание Заповед на Изпълнителния 

директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, обявява провеждане на търг, при 

следните условия: 

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА. 

СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ. 

1.1.Предмет на търга: Самостоятелен обект за кафе, безалкохолни напитки и 

пакетирана храна с  местонахождение -  гр. София, бул. „Акад.Иван Гешов“ 17. Обектът е 

ситуиран непосредствено до пешеходния вход към болницата, с лице, успоредно на 

улицата, пред централната сграда и перпендикулярно на оградата към бул. „Акад. Иван 

Ев. Гешов“. Обектът е с площ от 17 кв.м. и се състои от търговско помещение и тоалетна 

 1.2. Начална тръжна цена  : 160 лв.  без ДДС - месечна наемна цена за отдаване под 

наем на помещението. В наемната цена не са включени разходи за ток и ВиК. 

1.3. Стъпка на наддаване: 15,00 лв. без ДДС 

1.4. Срок за отдаване под наем на имота - 3 /три/ години, считано от датата на 

подписване на договора. 

• Към момента на провеждане на търга наемодателят не е регистриран по ДДС. 

2.ВИД НА ТЪРГА. ВИД НА ЗАСЕДАНИЕТО. 

Търг с тайно наддаване. Закрито заседание. 

3.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 10-то число на текущия месец чрез 

превод по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което наемателят получава 

фактура, издадена от наемодателя. 

Месечната наемна цена се заплащане от наемателя до 10-то число на текущия месец в 

счетоводството на болницата или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за 

наем, за което наемателят получава фактура, издадена от наемодателя. 

4. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

Търгът ще се проведе на 21.03.2023 г. от 11:00 часа, в Заседателната зала на 2 - рия 

етаж на Административната сграда на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД - гр. София., 

бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17 от комисия назначена със заповед на Изпълнителния 

директор на дружеството. 

Търгът се провежда, когато е подадено и само едно заявление за участие. 

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЪЖНАТА 

ПРОЦЕДУРА. ПОДАВАНЕ. 

6.1. Тръжната документацията се закупува всеки ден от 10,00 до 15,30 ч. до 

крайния срок за подаване на заявления за участие, в касата на лечебното заведение на 

адрес: гр. София, бул.„Акад. Иван Гешов“ № 17 - административна сграда. 

6.2. Цената на тръжната документация е 50 (петдесет) лева, които следва да се 

внесат в касата на дружеството или по банкова сметка на лечебното заведение: Уникредит 

Булбанк  с IBAN: BG51UNCR 96601036867100 

6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга - 15.30 часа на 

20.03.2023 г. 



6.4. Място на подаване на заявление за участие - в деловодството на СБАЛИПБ 

„Проф. Иван Киров“ ЕАД - гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17 

7.УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД 

7.1.   Огледът се извършва след представяне на документ за закупена тръжна 

документация и предварителна заявка от 10:00 до 15:00 ч., всеки работен ден от 07.03.2023 

г. до 20.03.2023 г.,  лице за контакти – Сийка Колева тел. 0878943456. 

7.2. На лицата извършили оглед се съставя протокол за извършен оглед на обекта. 

7.3. Участниците подават заявление за посочения обект в обявлението. 

8.ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ. 

В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно 

на 20.04.2023 г. от 11:00 часа. 

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ДРУГИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ. 

9.1. Участниците да осигурят предоставяне на услугата с денонощен режим на 

работа. 

9.2. Участниците да осигурят сервиз на вендинг автомата с време за отстраняване 

на повреда или за замяна на неработещия автомат с работещ такъв - не повече от 24 часа. 

9.3. Участниците представят в запечатан непрозрачен плик следните документи: 

1. Попълнено и подписано заявление по образец - Приложение № 1; 

2. Декларация за приемане клаузите на договора, по образец - Приложение № 2; 

3. Протокол за извършен оглед - по образец- Приложение № 3;  

4. Декларация удостоверяваща, че представляващият участника не е осъждан с 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството, както и че дружеството не е обявявано, нито е в производство за 

обявяване в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация по 

образец - Приложение № 4; 

5. Декларация, че към датата на провеждане на търга кандидатът няма финансови 

задължения към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД - по образец Приложение 

№ 5; 

6. Декларация за свързани лица  по образец - Приложение №6; 

7. Ценово предложение - в отделен запечатан плик поставен в непрозрачната 

опаковка с всички подавани от кандидата документи - по образец - Приложение 

№7; 

8. Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване; 

9. Удостоверение за наличие или  липса на задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - 

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата; 

10. Удостоверение за наличие или  липса на задължения за данъци към  общината 

по седалището на наемодателя и на участника 

11. Документ удостоверяващ актуално състояние на участника 

12. Документ за закупена документация за участие 



9.4. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, 

посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е 

основание за отстраняване на участника. 

9.5. Върху плика с документите се отбелязват името на участника или името на  

упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. 


