ОБЯВА
Община Гоце Делчев
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 от Наредба
№ 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение
№ 248/28.04.2021г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 536/07.06.2021г., издадена от кмета
на община Гоце Делчев
О Б Я В Я В А:
1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, публична
общинска собственост: лекарски кабинет, с площ от 25,05 квадратни метра, манипулационна с площ от 20,7
квадратни метра, чакалня с площ от 11,7 квадратни метра и санитарен възел с площ от 6,08 квадратни метра, или
обща площ от 63,5 квадратни метра, находящи се на партерния етаж в Здравна служба село Брезница
2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:
2.1. До участие в конкурса се допускат само лекари със специалност “ортопедия”.
2.2. Лекарите следва да имот сключен договор с НЗОК.
2.3. Лекарите трябва да декларират участие в ЛКК.
3. Конкурсни условия и тежест при оценяването:
- сключен договор с “МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев за извършване на медицинска
дейност като лекар – 60 точки.
- деклариране на готовност за сключване на договор с “МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев
за извършване на медицинска дейност като лекар – 20 точки.
- месечна наемна цена – не по-малко от 95,35 лв. /деведесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/ на
месец, без включен данък върху добавената стойност – 15 точки.
- минимално работно време - 4 часа / работен ден – 5 точки.
4. Документация за участие в конкурса се закупува срещу такса 10/десет/ лева, с включен данък върху
добавената стойност, която не подлежи на връщане, от касата на община Гоце Делчев, до 17.00 часа на
28.06.2021г.
5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 100 /сто/ лева, се внася до 17.00 часа на 28.06.2021г. по
IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце
Делчев, BIC код FINVBGSF.
6. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00
часа на 28.06.2021г. в стая № 109 на община Гоце Делчев.
7. Оглед на кабинета може да се извършва до 28.06.2021г. с представители на кметство с. Брезница след
предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.
8. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 29.06.2021г. от 09.45 часа в малката зала на
партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев.
9. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на
община Гоце Делчев.
10. Всеки лекар има право да сключи един договор за едно помещение – общинска собственост в
района на община Гоце Делчев.
11. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 06.07.2021г. от 09.45 часа в
малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на
документация, внасяне на депозити, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 05.07.2021г.
За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2, етаж 1, стая
109, дирекция „Общинска собственост”, тел. 0888 006080,
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