ОБЩИНА ЛОМ
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и Заповед №
691/15.09.2020 г. на Кмета на Община Лом,
О Б Я В Я ВА
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
1. Помещение №17, находящо се в сграда с идентификатор 44238.505.1013.25, по
кадастралната карта на гр. Лом, със застроена площ 17,82 кв. м., и помещения №18 и
№19, находящи се в сграда с идентификатор и 44238.505.1013.26, с обща застроена
площ 7,28 кв. м., предназначени за услуги и стоки за здраве и красота, с
административен адрес: гр. Лом, ул. „Г. Манафски” №19, /обща площ на обекта -25,10
кв. м./, за срок от 5 (пет) години.
Начална тръжна цена за месечен наем – 98,00 лв. без ДДС /117,60 лв. с ДДС/
Стъпка на наддаване – 10 лв.
Депозит за участие – 196.00 лв.
2. Помещения № 52, № 53 и № 54, с обща застроена площ 38,40 кв. м. ,
предназначени за лекарски кабинет /за ветеринарна или хуманитарна медицина/,
находящи се в сграда с идентификатор и 44238.505.1013.26, с административен
адрес: гр. Лом, ул. „Г. Манафски” №19, за срок от 5 (пет) години.
Начална тръжна цена за месечен наем - 76,80. без ДДС, или 92,16 лв. с ДДС
Стъпка за наддаване –8.00 лв.
Депозит за участие –153,60.00 лв.
Депозитите се внасят по сметка Община Лом № BG 87 IABG 7474 3300 7766 00,
BIC - IABG BGSF при Интернешънъл Асет Банк” АД – офис Лом.
Дата за провеждане на търговете – 02.10.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната
зала на Община Лом. При необходимост, повторен търг при същите условия и място да
се проведе на 09.10.2020 г. от 10.00 ч.
Участие в търга се допуска след закупуване на тръжна документация, срещу
18.00 лв. с включен ДДС, платими на касата на общината, и подаване на оферта,
съгласно изискванията на тръжната документация, най- късно до 16.00 ч. на деня
предхождащ датата на търга.
Оглед на обектите може да се извършва, след закупуване на тръжна
документация
За справки: Община Лом , стая 407, тел : 0971/69124

