
 

СУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” – ГРАД ДОБРИЧ 

 

О Б Я В Я В А  
отдаване под наем чрез таен търг на част от имот-публична общинска собственост  

за бюфет за закуски. 

НАЕМОДАТЕЛ: 

СУ „Димитър Талев”                                                                                          Директор: Весела  Панчева Стоянова  

Тел.: 058 690 39, e-mail: dtalev@mail.bg                                      Интернет адрес/и: http://www.sou-dtalev.info 

Място/места за контакти:  СУ „Димитър Талев”                           Адрес: ул. „Ген. Г. Попов” 16,  9300  гр. Добрич,  

Лице за контакти: Веселин Иванов Димитров - ЗДАСД                     Тел.: 058 690 390, моб. телефон: 0879/441 797 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: за търговска дейност (бюфет за закуски, пакетирани захарни изделия, млечни продукти, 

плодове, безалкохолни напитки, други) 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:  Местоположение – помещението се намира се в приземен етаж в сграда на 

училището и е  част от помещение в училищен стол. 

Квадратура/ площ – 10.00 кв.м., съгласно приета скица-виза.                                 Състояние – добро.  
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Заявление по образец за участие в търга - Приложение №1; 
/Подава се при получаване на тръжната документация/  
2. Представяне на участника; – Приложение №4 

3. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия– Приложение №2; 

4. Декларация по образец за извършен оглед на обекта– Приложение №3; 

5. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса – 

Приложение №7; 

6. Проект на договор– Приложение №5; 

7. Платежен документ за внесен депозит; 

8. Ценово предложение в малък, запечатан, непрозрачен плик – Приложение №6;  

9. нотариално заверен документ – оригинал или заверено копие, ако участникът се представлява при провеждане 

на търга от пълномощник; 

10. Декларация по образец за съгласие за предоставяне на лични данни. – Приложение №8 

11. Декларация по образец за липса на конфликт на интереси - Приложение №9. 

Комплектът с документите се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва 

обекта- предмет на конкурса,адрес за кореспонденция,телефон, факс и имейл. Ценовото предложение се 

представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ’’Предлагана цена” и се поставя първият плик. 

Размерът на депозита за участие се определя в размер на 25 на сто от началната тръжна цена, съответно 25 на сто 

от годишния наем при търгове с тайно наддаване за отдаване под наем и се внася по сметката на СУ „Д. Талев“, 

не по-късно от 08.11.2019г.  

Набирателната сметка за внасяне на депозита за участие е: 

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД; IBAN: BG71SOMB91303310000501 

Критерий за оценка:най-висока предложена цена. 

Тръжната документация съдържа: заявление за участие, декларации 5 бр., проекто-договор, условия за 

участие, пликове-2бр. 
Срок и място за получаване на конкурсната документация: офиса на касиер - домакина всеки работен ден от 

11.10.2019 г. до 25.10.2019г., от 10:00ч. до 16:00ч. 

Оглед на обекта: всеки работен ден от 11.10.2019 г. до 25.10.2019г., от 10:00ч. до 16:00ч. 

Срок и място за подаване на предложенията: в канцеларията на училището от  29.10  до 16:
00

 ч. на 

08.11.2019г.  

Дата,място и час на провеждане на търга/конкурса: 11.11.2019г. от 11:00 ч., в СУ „Димитър Талев”

ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

 относно кандидатите   -   Задължително регистрация по ЗТР и представяне на ЕИК      

 вида дейност - специализирани в хранене на деца и ученици  

 достъпа до помещението - ограничен 

 други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Стриктно спазване на:  

-НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – обн. ДВ, бр. 

63/07.08.2009 г. 

-НАРЕДБА 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията 

на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия 

за деца и ученици (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм., бр. 85 от 2015 г., в сила от 3.11.2015 г.) 
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