9.1 О. Заверено копие на документ за закупена тръжна документация;
9.11. Нотариално 1аверено пълномощно (оригинал или нотариално завере
копие) на лицето, подписало документите за участие в търга, в случай, че то ня
представителна власт по документ за регистрация (ако е прило:J1симо);
9.12. Административни сведения за кандидата, подписани и подпечатани
представляващия кандидата или негов пълномощник, в които задължително
посочва банкова сметка за връщане на депозита за участие в търга ( образец 4
утвърдената тръжна документация);
9.13. Списък на всички приложени към заявлението документи (свобод
текст), подписан и подпечатан от представляващия кандидата или нег
пълномощник.
10. Повторен търг да се проведе в едномесечен срок при условията на с:
45, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
11. Подробна информация, необходима за осигуряване на добросъвестно
прозрачно обработване на лични данни и осигуряване на достъп до лични данни,
съдържа в раздел IX. ,,Други указания" от утвърдените с настоящата запов,
Уеловия за участие в търг и изисквания към кандидатите.
12. Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:
12.1. Обява;
12.2. Условия за участие в търг и изисквания към кандидатите;
12.3. Образец на заявление за участие в търг с тайно наддаване (образец 1);
12.4. Образец на предложение за месечна наемна цена (образец 2);
12.5. Образец на декларация за приемане на клаузите на проекта на догов<
за наем (образец 3);
12.6. Образец на административни сведения (образец 4);
12.7. Образец на декларация за липса на обстоятелствата, посочени в т.5.9.2
т. 5.9.3. от настоящата заповед (образец 5);
12.8. Образец на декларация за направен оглед (образец 6);
12.9. Образец на декларация за липса на висящи спорове
Военномедицинска академия ( образец 7);
12.10. Проект на договор за наем.
13. Назначавам комисия за провеждане на търг с тайно наддаване в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
„Медицина н
Полковник доц. Димо Илиев Димов - доцент в Катедра
Департамент „Военномедицинска
подготовка
бедствените ситуации" в
заличено,
съгласно
чл.
2
и
4
от
ЗЗЛД
осигуряване".
ЧЛЕНОВЕ:
1. ц. сл. Магдалена Александрова Допчева - главен юрисконсулт в отде
,,Правно - нормативна дейност";
2. ц. сл. Теодора Петрова Керкенезова - Симеонова - главен експерт в сектор
,,Счетоводство" във Финансов отдел;

3. ц. сл. Николай Митков Петров - началник сектор „Анализ и контрол н,
материалните и финансови ресурси и управление на риска" в отдел „Планиране
анализ и контрол на материалните и финансови ресурси";
4. ц. сл. Павел Крумов Игнатов началник сектор „Инвестиции F експлоатация"
в отдел „Логистика";
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ц. сл. Радослав Димов Петков - началник на отдел „Планиране, анализ и
контрол на материалните и финансови ресурси";
заличено, съгласно чл. 2 и 4 от ЗЗЛД
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. ц. сл. Пенка Николова Пингелова - началник сектор „Счетоводство" въ в
Финансов отдел;
2. ц.сл. Динко Димитров Димитров - главен юрисконсулт в отдел „Правно нормативна дейност".
14. Условията на търга, определени с настоящата заповед, да се
публикуват поне в два национални ежедневника, както и на електронната страница
на ВМА, в раздел „Търгове по ЗДС", най-малко 30 дни преди крайния срок за
подаване на заявленията.
15. Неразделна част от настоящата заповед е утвърдената с нея тръжна
документация.
16. Извлечение от настоящата заповед да се обяви в 3-дневен срок от
издаването й на видно място в сградата на ВМА.
17. Началникът на Отдел по медицинска и компютърна техника и
комуникационни системи да организира обявяването по т. 16 на електронната
страница на ВМА, в раздел „Търгове по ЗДС" и на електронните табла в
централното фоайе в сградата на ВМА.
С настоящата заповед да бъдат запознати председателят и членовете на
комисията, за сведение и изпълнение.
Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ЙОР ПРОФ.
ГЕНЕРАЛ - МА
заличено,
съгласно чл. 2 и 4 от ЗЗЛД

�)

УТАФЧИЙСКИ, д.м.н.
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