СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ” - ВАРНА
Варна, бул.”Република” №124а
Тел. 052 741376, факс 052 751120
Е-mail: sou_g.milev@abv.bg

На основание чл.259 от ЗПУО и заповед №1969/16.06.2014 г.
на кмета на Община Варна

О Б Я В Я В А:
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И УЧЕБНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.
І. Предмет на конкурса.
Отдаване под наем на помещения за образователни цели в сградата
СУ „Гео Милев", находящо се в гр. Варна, бул. „Република" № 124 а, както следва:
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
№1
№2
№3
№4

на

ДНИ

ЧАСОВЕ

СТАРТОВА
ЦЕНА за ЧАС

ПЛОЩ

ПОМЕЩЕНИЕ

Четвъртък
Четвъртък

15,30 - 16,30
16,30 - 17,30
15,30 - 16,30
16,30 - 17,30

6,00 лв.

15 кв.м

Класна стая
210

Петък
Петък

Стартовата часова наемна цена e определена по „Методика за определяне на
стартовите базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и вещи, общинска
собственост”, приета от Общински съвет гр. Варна с Решение №1197-4, Протокол №14/
02.04.2009 г.
Срокът за отдаване на помещението под наем 3 /три/ години от датата на
подписването да договора.
Обектът, предмет на настоящия конкурс, следва да се ползва само за
посоченото му предназначение – образователни и учебни дейности.
ІІ. Необходими документи за участие:
1. Заявление за участие в конкурса по образец.
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за
актуалното правно състояние на заявитeля (за юридически лица с нестопанска цел,

регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица
(копие заверено от участника).
3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения,
издадени на участника, че:
 Не е обявен в несъстоятелност,
 Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност,
 Не се намира в ликвидация.
4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия.
5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта.
6. Декларация по образец за неразгласяване на информацията, представена във
връзка с участието в конкурса.
7. Платежен документ за внесен депозит.
8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно осигурителната сметка от
съответното подразделение на НАП (оригинал или копие, заверено от участника).
9. Служебна бележка от недължими общински вземания към Община Варна
(оригинал или копие, заверено от участника).
10. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват
дейността.
11. Квалификация за образователната дейност и педагогическа /треньорска/
правоспособност.
12. Проект на договор, подписан от участника.
13. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик.
Комплектът с документите се представя в запечатан непрозрачен плик от
участника или 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 /и по възможност факс/, и-мейл.
Ценовата оферта се представя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”,
поставена в плика.
ІII. Размерът на депозита се определя по стартовите базисни цени за 1 час според броя
на предложените часове за месец. Депозитът се внася по банкова сметка на СУ „Гео
Милев”.
IBAN: BG 33 CECB 9790 3324 1278 00 BIС – CECBBGSF
при Централна кооперативна банка – АД – клон Варна.
В нареждането за плащане задължително следва да бъде изписано:
Депозит за участие в Конкурс „Oтдаване под наем на части от имот за провеждане
на образователни и учебни дейности в СУ „Гео Милев” – Варна.
Депозитите на участниците се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след
изтичане на срока за обжалване на заповедта на класиране на участниците, като този

на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към
нея преди подписване на договора се довнася разликата до предложената цена по
оферта.
IV. Критерий за оценка – предложена най-висока цена от кандидата.
V. Срок и място за получаване
Конкурсната документацията може да бъде изтеглена от сайта на СУ „Гео
Милев” www.geomilev.info, както и на място – канцелария „Деловодство” в СУ „Гео
Милев” – ІІ етаж, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. от 27.01.2020 г. до 10.02.2020г.
Конкурсната документация съдържа:
 Условия на конкурса;
 Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;
 Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
 Декларация по образец за неразгласяване на информацията, предоставена
във връзка с участие в конкурса;
 Проект на договор.
VІ. Оглед на помещението
Помещението – обект на конкурса – може да се оглежда всеки делничен ден
00
от 9, ч. до 17,00 ч. от 27.01.2020 г. до 10.02.2020 г.
VІІ. Срок и място за подаване на предложенията - канцелария „Деловодство” в СУ
„Гео Милев” - ІІ етаж, от 9,00 ч. до 17,00 ч. от 27.01.2020 г. до 10.02.2020 г.
VIII. Дата, място и час на провеждане на конкурса –
11.02.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на СУ „Гео Милев” – Варна, Видеозала, ет.2
IХ. Комисията води протокол от заседанието, в който се отразяват направените
констатации. В срок от 3 /три/ дни от провеждане на заседанието, комисията изготвя
мотивиран доклад до директора на училището, който съдържа предложения за
определяне на участник, спечелил конкурса и класиране по ред на следващите
участници, отговарящи на конкурсните условия.
Лицата, подали предложения, или техни представители, имат право да
присъстват на конкурса, като се легитимират пред конкурсната комисия чрез
представяне на документ за самоличност, а в случаите на упълномощаване –
нотариално заверено пълномощно.
В случай че не присъстват всички членове на комисията, конкурсът се отлага с 1
час. Ако всички членове не се явят след 1 час и ако не могат да бъдат заместени от
резервните членове, заседанието се насрочва за същия час и място на следващия
работен ден, за което се съставя протокол.

При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на
конкурса или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който
Директорът стартира процедура по провеждане на нов конкурс.
Когато в определения в заповедта срок постъпи предложение само от един
кандидат или не постъпи предложение, срокът за подаване на предложенията за
участие в конкурса може да се удължи с още 14 дни, по преценка на комисията.
Удължаването на срока се обявява в най-малко два местни ежедневника, на
информационното табло и на официалната интернет-страница на училището.
След откриване на заседанието комисията отваря пликовете по реда на тяхното
постъпване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените
условия. Не се разглеждат предложения които:
 Са подадени след срока, обявен в заповедта;
 Са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
 Не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса;
 Не съдържат който и да е от документите, посочени в конкурсната
документация.
При условие, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока
цена, няма законови критерии за определяне на един участник като спечелил
конкурса. В този случай процедурата следва да се прекрати и да се проведе нов
конкурс.
Резултатите от конкурса се изнасят на информационното табло и участниците се
уведомяват писмено.
Заповедта за класиране на участниците подлежи на обжалване по реда на
чл.149 от АПК.
Директорът на училището сключва договор за наем със спечелилия конкурса по
приложения към конкурсната документация образец, в срок до 30 дни от влизане в
сила на заповедта за класиране на участниците.
В договора задължително се включват условията, при които е спечелен
конкурса.
Внасянето на каквито и да били изменения в предоставения с конкурсната
документация договор или неявяването на спечелилия конкурса участник за сключване
на договор се счита за отказ и депозитът му не подлежи на връщане.
В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия конкурса
участник, депозитът му се задържа, а въз основа на доклад от председателя на
конкурсната комисия директорът издава заповед за даване на нов срок от 30 дни за
сключване на договор със следващия класиран участник, по условията на офертата му.
Със същата заповед се определя и нов с срок, в който класираният на следващото
място трябва да внесе сума в размер на един месечен наем като гаранция за
изпълнение на договора по предложената оферта.
Ако в определения срок не бъде сключен договор по причини, независещи от
волята на участника, спечелил конкурса, съответно на класирания на следващо място
участник директорът издава заповед за удължаване на срока за сключване на договор.

