“СПОРТНА СОФИЯ – 2000” ЕАД
в изпълнение на Решение № 561 от 26.07.2018 г. на
Столичния общински съвет
П О В Т О Р Н О

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
Реална част от УПИ І-за жилищно строителство и трафопост, кв.3 /трети/, м. бул. „Сливница”,
предствляваща поземлен имот с идентификатор 68134.2824.2429 по КККР, с площ 3 832 /три хиляди
осемстотин тридесет и два/ кв.м, находяща се в гр. София, р-н „Връбница”, АЧОС № 2862/09.12.2013 г. на
р-н „Връбница” – СО.
ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 25.09.2018 г., от 11:00 часа.
НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 805 807 лв. /осемстотин и пет хиляди осемстотин и седем лева/, без ДДС
СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 1% от началната тръжна цена, в размер на 8 058,07 лв. /осем хиляди
петдесет и осем лева и седем стотинки/
ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 5% от началната тръжна цена, в размер на 40 290,35 лв. /четиридесет хиляди
двеста и деветдесет лева и тридесет и пет стотинки/
Депозитът се внася по следната банкова сметка на “Спортна София - 2000” ЕАД:
Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC код: SOMBBGSF
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Търгът ще се проведе на адреса на управление на “Спортна София - 2000” ЕАД, гр. София 1303, ул.
„Българска морава" № 2, в заседателната зала на първи етаж.
РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Цената на един комплект тръжна документация е 20 лв./двадесет лева/ с вкл. ДДС.
Документацията за участие в търга се получава на адрес: гр. София, р-н „Възраждане” , ул. „Българска
морава" № 2, всеки работен ден в срок до 21.09.2018 г. /включително/, от 10:00 до 17:00 часа, срещу
представен банков документ за сумата от 20 /двадесет/ лв. с вкл. ДДС, внесени по банковата сметка
на“Спортна София - 2000” ЕАД:
Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC код: SOMBBGSF
УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА:
Огледът може да се извърши след закупуването на тръжна документация от седалището на “Спортна София
- 2000” ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, но не покъсно от последния работен ден, предхождащ датата на търга.
КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Не по-късно от последния работен ден, предхождащ датата на търга, в седалището на “Спортна София 2000” ЕАД от 10:00 до 17:00 часа.
За допълнителна информация: тел.:02 8220834; 02 8221153

