
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ
БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД

София 1431, бул. „Иван Гешов“ № 19, тел.: 02 8054210

О Б Я В А

„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София” ЕАД,
гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” №19, на основание чл. 29, ал. 2 във вр. с Приложение №
1 към чл.29, ал 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия открива
търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен актив при следните условия:
I, Описание на обектите:
1. Продажба на актив -  движима вещ, собственост на МБАЛББ „Света София” ЕАД и 

представляваща лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Фаетон”, номер на рама 
WVWZZZ3DZA8003104, per. № СВ1881ВР, цвят -  кафяв, дата на първа регистрация 06.04.2010 г.

2. Начална тръжна цена -  7000 (седем хиляди) лева без ДДС, съгласно определената оценка от 
лицензиран оценител. Стъпка на наддаване 1 на сто от началната цена, съгласно т. 1.2 от Приложение 
№ 1 към ППЗПП.

3. Начин на плащане -  всички дължими плащания по сключения договор са описани в тръжната 
документация. Всички плащания се извършват по сметка на МБАЛББ „Света София” ЕАД.

4. Вид на заседанието: заседанието е закрито.
5. Дата, място и час на провеждане на търга - 21Л2.2020 г. от 10.00 часа в сградата на МБАЛББ 

„Света София” ЕАД София, бул. „Акад. Иван Еешов” № 19 -  Аудитория 1.
6. Документацията се получава в кабинет № 27 на МБАЛББ „Света София” ЕАД бул.”Акад.Иван 

Гешов” № 19 всеки работен ден от 9.00 ч. до 14.00 ч. в срок до 18Л2.2020 г.
7. Оглед на обекта, предмет на търга се извършва от кандидатите всеки работен ден в срок до 

18.12.2020 г. до 16 ч.
8. Специални изисквания към участниците са посочени в документацията.
9. Крайният срок за приемане на заявленията за участие определям до 16,00 ч. на 18Л2.2020 г.
10. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно на 

29.12.2020г„ Ю.ООч. на същото място.

Общите и специалните условия на търга, изискванията към участниците и списък на 
документите, които да бъдат представени са подробно описани в документация за участие.


