СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
София 1407, бул. "Черни връх" № 53, тел: 02/ 8681363, e-mail:director@ikht.bg,www.ikht.bg

ЗАПОВЕД
№ РД - 04-28 /05.07.2019 г.
На основание Глава V-та, чл.55 от Правилника за прилагане на закона за държавна
собственост и с оглед резултатите, отразени от комисия, назначена със заповед № РД- 0425/27.05.2019 г. на Директора на ИКХТ в Протокол от 05.07.2019 г. за провеждане на търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна
собственост, предоставен за управление на ИКХТ,
НАРЕЖДАМ:
1. Обявявам класирането на участниците в търга:
1. ,,МР Капитал" ЕООД;
2. ,,Еко Фууд 81" ЕООД;
3. ,,Еф Енд Би Анализи" АД ;
4. ,,Смарт Дженетик" АД .
2. Определям за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от
недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на ИКХТ,
находящ се в гр. София, бул. ,,Черни връх" 53, а именно: обект „Част от първи етаж от
административната сграда на ИКХТ": ,,МР Капитал" ЕО ОД", с предложена месечна
наемна цена в размер на 3096.00 (три хиляди и деветдесет и шест) лева с ДДС.
3. Спечелилият търга участник в 14-дневен срок от влизане на заповедта в сила, следва
да внесе:
• първата наемна вноска по предложената наемна цена по банковата сметка на
ИКХТ IВAN: BG50UNCR96603130046511, ВIС: UNCRВGSF, УниКредит
Булбанк.
• гаранционна вноска, която е в размер на две месечни наемни вноски по
банковата сметка на ИКХТ IВAN: BG50UNCR96603130046511, BIC:
UNCRBGSF, УниКредит Булбанк.
4. Договор за наем със спечелилият участник по т. 2, да се сключи в 14-дневен срок, от
датата на представяне на платежни документи за извършените плащания по т. 3.
5. Ако определеният за наемател участник, не извърши плащанията в срока по т. 3, се
приема, че се е отказал, да заплати предложената от него цена и да подпише договора за
наем. В този случай договор за наем се сключва с участника, предложил следващата по
ред цена.
6. Депозитът на спечелилия участник да се задържи като гаранция за заплащане на
консумативите и да се върне в едномесечен срок, след прекратяване на договора за наем.
Депозитът се задържа и при наличие на условията по т. 5. В 7-дневен срок от
подписването на договора, депозитът на неспечелилите участници в търга се
освобождава.

