ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:
„Свободна зона – Русе” ЕАД,на основание заповед № 10 от 13.02.2012 г.на
Изпълнителния директор на дружеството,обявява търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на обект – Депо за светли нефтопродукти, собственост на „Свободна зона Русе” ЕАД за срок от 5 /пет/години при следните условия:
1. Описание на обекта – Депо за светли нефтопродукти, изградено в поземлен имот
63427.128.46, с площ 31 264 кв.м, ведно със следните подобекти: „резервоарен парк”,
„помпена станция с ККП”, „помпена станция за пожарогасене”, административна
сграда, „ЖП наливно – изливно устройство”, „автоналивно устройство”, „резервоар за
противопожарна вода”, „междуцехови комуникации”, „площадкови ВиК мрежи”,
„кабелни мрежи НН”, „пътища”, „автоматично пожарогасене”, „пречиствателна
станция за отпадни води”, „понтонна помпена станция”, разположено на територията
на „Свободна зона - Русе” ЕАД.
2.Начална цена:Начална наемна месечна ценаза обекта, подробно описан в т.1 – 29
900/двадесет и девет хиляди и деветстотин/ евро без ДДС.
3.Стъпка и начин на наддаване: Стъпката на наддаване над определената начална
цена за наем на обекта е 500 /петстотин/ евро.
Участниците в търга следва да предложат в офертите си наемна месечна цена в евробез
ДДС за обекта, равна на началната наемна цена, или увеличена с толкова стъпки на
наддаване, колкото е преценил участникът, както и добавка в евро без ДДС, която
предлагат да заплащат на наемодателя за всеки тон експедирано гориво над 10 000
/десет хиляди/ т. месечно.
4.Дата, място и час на провеждане на търга:Търгът ще се проведе на 01.03.2012 г. в
административната сграда на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71
в 10:30 часа.
5.Получаване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде
получена от Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан
№71, ет.3. Краен срокза получаване на документите до 16:30 часа на 28.02.2012 г..
6.Депозит за участие: 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева.
7.Оглед на обекта:Оглед на обекта, подробно описан в т.1 може да бъде извършван
всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 часа в срок до 28.02.2012 г.,при предварително
подадена заявка на телефон 082/880-800.
8.Критерий за оценяване – най-висок брой точки, съобразно изготвената методика за
оценка, неразделна част от тръжната документация.
9.Краен срок за приемане на заявленията за участие: Заявленията за участие се
приемат до 10:00часа на 29.02.2012 г., в Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД,
гр. Русе, бул. Тутракан №71, ет.3,включително и подадени чрез куриер.
10.Необходимите документи за участие и специални изисквания към участниците са
посочени в тръжната документация

