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„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

На основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за общинските лечебни заведения Съветът на
директорите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД открива конкурс за сключване на
договор за наем за срок от 3 години на недвижим имот на „Втора САГБАЛ Шейново”
ЕАД – аптека, находяща се в двора на болницата, представляващ дълготраен
материален актив с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата
балансова стойност на дълготрайните материални активи на болницата към 31
декември 2011 г. при следните условия:

1. Описание на обекта на конкурса – Аптека, находяща се в двора на „ВТОРА
САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД, гр. София, ул.”Шейново”№ 19.

2. Начална месечна наемна цена - 900 (деветстотин) лева без ДДС.
3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:

3.1. Изисквания към участниците в конкурса.
3.1.1. Юридически или физически лица, учредени по Търговския закон или по

Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава –
членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство.

3.2. Специални условия на конкурса.
3.2.1. В срок до два месеца от сключване на договора за наем кандидатът, избран

за наемател, е длъжен да получи от Изпълнителна агенция по лекарствата разрешение
за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека и да представи
на НАЕМОДАТЕЛЯ копие от полученото разрешение.

3.2.2. Всеки кандидат трябва да представи инвестиционен проект. Кандидатът,
избран за наемател, е длъжен да направи инвестиции в обекта в размер не по-малък от
5 000 (пет хиляди) лева без ДДС, от които поне 3 000 (три хиляди) лева – през първата
година след сключване на договора за наем.

3.3. Необходими документи за участие в конкурса.
3.1.1. Заявление за участие в конкурса.
3.1.2. Квитанция за закупена конкурсна документация.
3.1.3. Документ за внесен депозит.
3.1.4. Копие от документ за самоличност или  ЕИК.
3.1.5.Документ за представителна власт, ако участието е чрез

пълномощник.
3.1.6. Декларация за извършен оглед на обекта.
3.1.7. Декларация за неразгласяване на информация, имаща характер на

търговска или служебна тайна за дружеството-наемодател, станала известна на
участника по повод провеждания конкурс.

3.1.8. Ценова оферта, поставена в самостоятелен запечатан непрозрачен
плик, с надпис „Ценова оферта за обект – Аптека, находяща се в двора на „ВТОРА
САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД, гр. София, ул.”Шейново”№ 19.

3.1.9. Декларация, че кандидатът не е неизправна страна по договор,
сключен със „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД.

3.1.10. Декларация за приемане на условията по проекта за договор.
3.1.11. Декларация – съгласие за заплащане на текущите разходи за

поддръжка на обекта /ел.енергия, вода, такса битови отпадъци/ по партиди оформени на
името на кандидата;

3.1.16. Инвестиционен проект на обекта.
4. Ред за закупуване на конкурсната документация и подаване на предложенията
4.1. Цена на конкурсната документация: 10 (десет) лева. Конкурсната

документация се закупува в касата на дружеството в гр. София, ул.”Шейново”№19
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всеки работен ден от 09.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа и се получава в
деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД срещу представен платежен
документ в срок от 15.11.2012 г. до 30.11.2012 г.

4.2. Предложенията за участие се подават от 26.11.2012 г. до 03.12.2012 г. в
деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД всеки работен ден от 9,00 часа
до 16,00 часа, в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на
участника и цялото наименование на обекта, предмет на конкурса.

4.3. Размер на депозита: 100 (сто) лева. Внася се в касата на дружеството в гр.
София, ул. „Шейново” №19.

5. Време и начин за оглед на обекта: от 15.11.2012 г. до 30.11.2012 г. всеки
работен ден от 09.00 до 15.00 часа. Закупилият конкурсна документация декларира
извършения оглед в предвидената за целта декларация.

6. Утвърждава конкурсната документация за участие и упълномощава
изпълнителния директор на дружеството да назначи комисия за провеждане на
конкурса, както и да одобри протокола от проведения конкурс и сключи договора със
спечелилия конкурса участник.


