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О Б Я В А 

 

СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, тел. 028553002, 

факс 029555312, на основание чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 от ПРУПДТДДУК 

открива конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив при следните условия: 

І. Описание на обекта: Склад със светла площ 94 кв.м., разположен в сутерена на сграда 

„Национален център по ортопедия и рехабилитация“, собственост на СБАЛО „Проф. Бойчо 

Бойчев“ ЕАД, в гр. София, кв. Горна баня, бул. „Никола Петков“ № 56.  

ІІ. Начална наемна цена за обекта: 519 лв. без включен ДДС на месец, определена в 

съответствие с чл. 14, ал. 2 от ПРУПДТДДУК. 

ІІІ. Общи условия на конкурса:  

1. Активът се отдава под наем за срок от три години. 

2. Всеки кандидат може да представи само едно заявление. 

3. Законните представители на кандидатите или упълномощени от тях лица подават 

заявленията за участие в запечатани непрозрачни пликове лично или по пощата с 

препоръчани писма с обратни разписки, като върху пликовете отбелязват вида на 

процедурата, описанието на обекта, наименованието на кандидата, адреса за 

кореспонденция, телефона, факса и електронния адрес на кандидата. 

4. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението за участие. 

5. При приемането на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният 

номер, датата и часът на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документ. 

6. Не се приемат и незабавно се връщат на кандидатите заявления, които са получени 

след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези 

обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

ІV. Специални условия на конкурса: Отдаваният под наем актив трябва да бъде ползван като 

склад. При ползването на актива наемателят не трябва да конкурира и/или възпрепятства 

дейността на наемодателя. 

V. Изисквания към кандидатите в конкурса:  

1. Юридически или физически лица, създадени 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. 

2. Да не са извършвали нарушения на задължения, произтичащи от договор с 

наемодателя, установени от последния. 

VІ. Такса за получаване на документацията за конкурса: 100 лв. (сто лева), платими на касата 

на болницата. Документацията може да бъде закупена всеки работен ден в срок до 15.11.2019 

г., от 9:00 до 16:00 часа, в СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр. София, бул. „Никола 

Петков“ № 56, ет. 2, секретар на изпълнителния директор. 

VІІ. Депозит за участие: 250 лв., внесени на касата на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД.  

VІІІ. Място и срок за подаване на предложенията на кандидатите в конкурса: всеки работен 

ден в срок до 15.11.2019 г., от 9:00 до 16:00 часа, в СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр. 

София, бул. „Никола Петков“ № 56, Деловодство. 
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ІХ. Време и начин за оглед на обекта: всеки работен ден в срок до 15.11.2019 г., от 9:00 до 

16:00 часа, без предварителна заявка. 

Х. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, поставени в 

запечатан непрозрачен плик: 

 1. Заявление за участие в конкурса (Образец № 1). 

 2. Юридически сведения за кандидата (Образец № 2). 

 3. Декларация за приемане на клаузите на договора (Образец № 3). 

 4. Декларация за оглед (Образец № 4). 

 5. Заверен от кандидата препис от документ за закупена конкурсна документация. 

6. Заверен от кандидата препис от документ за внесен депозит за участие. 

7. Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в конкурса, ако кандидатът 

се представлява от лице извън кръга на законните му представители;  

8. Ценово предложение (Образец № 5), поставено в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението за участие. 

ХІ. Други условия на наемодателя в съответствие с целите на конкурса: Конкурсната 

комисия допуска до участие само предложенията на кандидатите, които отговарят на всички 

изисквания на наемодателя, посочени в конкурсната документация. Конкурсната комисия 

класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия 

и предлага на изпълнителния директор на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД да определи 

кандидата, спечелил конкурса. По преценка изпълнителният директор на СБАЛО „Проф. 

Бойчо Бойчев“ ЕАД може да изиска от кандидатите да представят допълнения и/или 

изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе 

преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се 

извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения. За спечелил конкурса 

се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. 

Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на 

участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се 

прихваща от цената. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за 

сключване на договора. В случай че в срока не бъде сключен договорът по вина на 

спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил 

конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия. 
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