ОБЯВА
Държавен музикален и балетен център – София (ДМБЦ) с адрес: гр. София - 1504, ул.
„Панайот Волов” № 3, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната
собственост и Заповед № МА-12/02.02.2021 г. на директора на ДМБЦ, обявява търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост,
предоставен за управление на ДМБЦ - помещение - бюфет, находящо се на III-ти етаж в
административната сграда на ДМБЦ, с вход откъм ул.“П.Волов“ №3, с обща площ от 90 кв.м,
със следното предназначение: бюфет за обслужване на служителите на ДМБЦ-София в рамките
на работния ден, по време на спектакли и репетиции. В антрактите на спектаклите се
организират подвижни бюфети във фоайетата на зрителната зала.
Предназначението на отдавания под наем обект е за бюфет за обслужване на служителите
на ДМБЦ-София в рамките на работния ден, по време на спектакли и репетиции.
Предназначението на обекта не може да бъде изменяно.
Началната тръжна наемна цена е 705,00 (седемстотин и пет) лева без ДДС.
Срокът на наемното отношение е 10 /десет/ години от датата на подписване на приемопредавателния протокол за предаване на обекта.
Наемът се заплаща от първо до десето число на текущия месец в касата на ДМБЦ или по
банков път по сметка на ДМБЦ.
Минималните изисквания към кандидатите са подробно описани в документацията.
Депозит за участие – 100.00 (сто лева) лв., платими в касата на ДМБЦ или по банкова
сметка на ДМБЦ, посочена в документацията.
Оглед се извършва в срок до 30 дни от датата на публикацията на обявата всеки работен
ден, с изключение на понеделник, от 10.00 до 16.00 часа, в присъствието на представител на
ДМБЦ.
Търгът ще се проведе в първия работен ден след изтичане на 30-дневния срок за подаване
на оферти, от 14.00 ч. в сградата на ДМБЦ – София – гр.София, ул.“П.Волов“ №3 от комисия,
назначена със Заповед на директора на ДМБЦ.
Заявления се подават в сградата на ДМБЦ - в гр. София, ул. „Панайот Волов” № 3, Деловодство всеки работен ден, с изключение на понеделник от 10.00 до 12.30 часа в срок до 30
дни от датата на публикация на обявата или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка,
като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.
На разглеждане подлежат само заявления, които са депозирани в деловодството на
ДМБЦ в указания срок или изпратени по пощата с пощенско клеймо до изтичането на този срок.
Телефон за контакт – деловодство: 0878290528, имейл: opereta.bg@gmail.com

