ОГОЛОШЕННЯ
про проведення некомерційного конкурсу на право оренди
нерухомого майна

територіальної громади міста Яремче

1.Коротка характеристика об’єктів оренди:
Нежитлове приміщення

першого поверху сходової загальною площею 22,0 м.кв.

розташованого по вул.Свободи, 266, в м. Яремче - облаштування приміщення для розміщення
торговельного автомату, кіоску з продажу канцтоварів, туристично-рекламної продукції, надання
копіювальних та фото послуг.
- початковий розмір місячної орендної плати з ПДВ -

216,53

грн.;

- термін оренди – п’ять років;
2.У конкурсі можуть брати участь юридичні особи незалежно від форми власності та фізичні особи,
які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.
3. Переможцем конкурсу буде визначено учасника, який запропонує найкращі умови облаштування
приміщення, співпраці з територіальною громадою та найвищий розмір орендної плати.
Переможець зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 днів з моменту повідомлення йому
про визнання його переможцем конкурсу.
4. Для участі в конкурсі учасники знайомляться з умовами конкурсу і подають на розгляд комісії з
проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна

територіальної громади міста Яремче,

такі документи:
- заяву на участь в конкурсі встановленої форми;
- відомості про учасника конкурсу;
- належним чином оформлену довіреність, видану для представника юридичної особи;
- копії установчих документів юридичної особи, нотаріально посвідчені або завірені підписом
керівника та печаткою юридичної особи;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
5. Конкурс проводиться в два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає проектні
пропозиції облаштування та використання приміщення не оголошуючи при цьому учасників що їх
запронували. На другому етапі учасники вносять нові пропозиції, що передбачають кращі умови, в
порівнянні з оголошеними за підсумками першого етапу.
6.Прийняття заяв та документів, зазначених у пункті 4 , здійснюється

до 17 год.

7 жовтня 2014

року за адресою м.Яремче, вул. Свободи, 266 каб.16.
Матеріали, які надійшли після встановленого терміну, не розглядають і повертають учасникові
конкурсу.
7.Перший етап конкурсу відбудеться 10 жовтня 2014 року о 10год., другий етап конкурсу
відбудеться 13 жовтня 2014 року, о 10 год., за адресою м.Яремче, вул.Свободи, 266 ( ІІ поверх,
кімната депутата).
Контактні телефони : 2-30-03, 2-30-01.

