МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________
ОБЯВА
за участие в търг за отдаване под наем на обект в административната сграда на
Национален учебен център на Агенция „Митници”
Агенция „Митници”, София 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47, на основание чл. 44 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № ЗАМ - 1222/32341695 от 06.12.2016 г. на директора на Агенция „Митници” и Заповед № ЗАМ - 1234/32344532 от 08.12.2016 г. за нейното изменение, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находяща се на 1-ви
надземен етаж от четириетажна административна сграда на Национален учебен център на
Агенция „Митници” с местонахождение: гр. София, бул. ”Брюксел” № 1, описана в Акт за
държавна собственост (АДС) № 4387 от м.03.1991 г., както следва:
1. Обектът на търга е площ от 1 (един) м2 за поставяне на 1 (един) брой комбиниран
автомат за топли и студени напитки и пакетирани храни в сградата на Национален учебен
център на Агенция „Митници”, с първоначална наемна цена от 40,00 лв. (без ДДС) за един
месец.
2. Срок за отдаване под наем на обекта – 5 (пет) години.
3. Плащането на наемната цена се извършва авансово, ежемесечно, по банков път, по
транзитна банкова сметка на Агенция „Митници” в Българска народна банка, IBAN BG58
BNBG 9661 3100 1222 01, BIC BNBGBGSD, не по-късно от десето число на всеки календарен
месец.
Консумативните разходи са за сметка на наемателя и се заплащат отделно от уговореният
наем: ежемесечно за консумирана електрическа енергия и вода и ежегодно за предвидените в
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) данък сгради, такса смет, битови отпадъци и др.,
пропорционално на наетата част от имота.
4. Вид на търга – с тайно наддаване.
5. Търгът ще се проведе на 12.01.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на
Агенция “Митници”, гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 47.
6. Тръжната документация за участие се закупува срещу 30 лв. (с вкл. ДДС), внесени с
приходен касов ордер в касата на Агенция “Митници”, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47,
всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. до 10.01.2017 г., или по банков път по транзитна
банкова сметка на Агенция „Митници” в Българска народна банка, IBAN BG58 BNBG 9661
3100 1222 01, BIC BNBGBGSD.
7. Документите за участие в търга се подават лично, по пощата с известие за доставяне,
или по куриер в деловодството на Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47
всеки работен ден до 11.01.2017 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч. В случай, че кандидатът изпраща
документацията за участие чрез препоръчана поща или куриерска служба, той следва да
изпрати документацията така, че да обезпечи нейното пристигане в деловодството на Агенция
„Митници”, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, преди изтичане на срока, в който могат да
бъдат подадени документи. Рискът от забава или изгубване на документацията е за сметка на
участника.

8. Депозитът за участие е в размер на 30 лв. и се внася по банков път по банкова сметка на
Агенция „Митници” в Българска народна банка, IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1222 01, BIC
BNBGBGSD, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията по т. 7. Депозитът се
счита за преведен, когато е заверена сметката на Агенция „Митници” до 11.01.2017 г.
Задържането и възстановяването на депозитите се извършва по реда и условията, указани в
тръжната документация.
9. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа до
11.01.2017 г.
10. Специални изисквания към участниците:
До участие в търга се допускат всички физически и юридически лица, регистрирани по
Търговския закон, разполагащи с автомат за топли и студени напитки и пакетирани храни, с
най-малко двугодишен опит в експлоатирането на подобни машини и отговарящи на
изискванията на одобрената тръжна документация.
10.1. Кандидатът разполага със собствен и/или нает автомат за топли и студени напитки и
пакетирани храни за целия срок на договора, за което прилага съответни
доказателства (договор, фактура или др. документ удостоверяващ правото на
собственост и/или договор за наем). Автоматът следва да е нов или малко
употребяван, произведен преди не повече от 1 (една) година;
10.2. Кандидатът поема цялостното обслужване на автомата, което освен доставката на
машината включва и сервизното техническо обслужване, отчитане, почистване и
зареждане на автомата;
10.3. Кандидатът прилага списък на персонала, който ще обслужва автомата, ведно с
валидни здравни книжки на същите, издадени и регистрирани по реда на Наредба №
15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските
заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните
обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските,
фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.);
10.4. Кандидатът прилага списък на основните договори, сключени от него със същия
предмет за период от 2 (две) години назад, считано от датата на подаване на
заявлението по настоящата процедура, като е длъжен да представи референция за
поне един от тях;
10.5. Кандидатът декларира, че при възникване на авария, същата ще бъде отстранена в
рамките на 4 (четири) часа от уведомяването му за това. Декларацията се представя
в свободен текст към заявлението за участие.
11.

Други тръжни условия:

11.1. Разходите по монтирането и демонтирането на автомата, както и разходите по
свързването му към електроинсталацията и водопроводната инсталация са за сметка
на наемателя, като тези дейности следва да се извършат в рамките на работните дни
от 9:00 ч. до 17:00 часа;
11.2. Кандидатът, определен за наемател, монтира за собствена сметка контролен
електромер и водомер, по чиито показания заплаща стойността на разходите за
електроенергия и вода, свързани с експлоатацията на автомата;
11.3. Кандидатът, определен за наемател, е длъжен, при възникване на авария в автомата
за топли напитки да я отстрани в рамките на 4 часа, а при необходимост да го
подмени и да монтира друг, също съответстващ на изискванията на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически

съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, и
въведените с нея разпоредби на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 26 февруари 2014 г.;
11.4. Кандидатът, определен за наемател, е длъжен да поддържа непрекъснато зареден
комбинирания апарат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, с целия,
задължителен асортимент на топлите и студени напитки и пакетирани храни,
съгласно предложената от него листа и при условията на договора;
11.5. Предлаганите храни и напитки, както и влаганите в тях вещества и продукти трябва
да бъдат винаги в срока на годност;
11.6. Влаганите в автомата вещества за топли напитки и хранителни продукти трябва:
- да отговарят на изискванията на Закона за храните и на правото на Европейския
съюз, и да са безопасни за човешкото здраве;
- да са снабдени с необходимите документи, удостоверяващи осъществен върху тях
контрол от органите на Държавния здравен контрол и от органите на Българската
агенция по безопасност на храните.
11.7. Предлаганите пакетирани храни и бутилирани стоки трябва:
- да отговарят на изискванията на Закона за храните;
- опаковките и етикетите да са в съответствие с Наредба за изискванията за
етикетирането и представянето на храните (Обн., ДВ, бр.102 от 12 Декември 2014 г.),
Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни (Обн., ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 г.), Регламент (ЕС)
№ 10/2011 г. на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и
предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни и Наредба № 3 от 4 юни
2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от
пластмаси, предназначени за контакт с храни (Обн., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г.);
- да се придружават от необходимите документи, удостоверяващи осъществен
върху тях контрол от органите на Държавния здравен контрол, Регионална здравна
инспекция и от органите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
11.8. Предлаганите бутилирани води трябва да отговарят на изискванията на Закона за
храните и Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални,
изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (Обн., ДВ, бр. 68 от
03.08.2004 г.) и да са снабдени с изискуемите сертификати, издадени по реда на чл.5
от Наредбата.
Кандидатът попълва декларация относно изискванията по т. 11.3, 11.5, 11.6, 11.7 и 11.8 погоре (по образец), която се прилага към заявлението за участие. Кандидатът, определен за
наемател, е длъжен периодично, в 3-дневен срок от поискване от страна на наемодателя, да
предоставя всички необходими документи и сертификати, удостоверяващи изпълнението на
изискванията по т.11.5 до т.11.8 по-горе.
Телефон за информация: 02/98594782, Мариана Бързоева

