განცხადება
ააიპ
ვანის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა
გაერთიანება 2012 წლის 15 აგვისტოს, 13 საათზე აწყობს პირობებიან აუქციონს დიხაშხოს საბავშვო ბაღის
შენობაში განთავსებული თავისუფალი არასაცხოვრებელი ფართისა და მასზე თანასაკუთრების პრინციპით
დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის მიზნით.
ინფორმაცია საიჯარო ქონების შესახებ;
–
–
–
–
–
–
–

არასაცხოვრებელი ფართის მისამართი: ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიხაშხო. საბავშვო ბაღის
შენობაში.
არასაცხოვრებელი ფართის სიდიდე 600 კვ.მ.
არასაცხოვრებელ ფართზე თანასაკუთრების პრინციპით დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სიდიდე 1232 კვ.მ.
იჯარის ვადა 5 (ხუთი) წელი.
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საიჯარო ქირის სიდიდე 3285 ლარი.
აუქციონში „ბე“-სიდიდე - 500 ლარი.
აუქციონში ბიჯის სიდიდე 165 ლარი.
საკონკურსო პირობები;
ფართის მოსარგებლე ვალდებულია:
ა) თავისი საქმიანობით ხელი არ შეუშალოს საბავშვო ბაღის ნორმალურ ფუნქციონირებას.
ბ) საბავშვო ბაღის შენობის ფართისა და მიწის ნაკვეთით სარგებლობისას არ დაუშვას:
ბა) ტერიტორიაზე სამრეწვწლო ნარჩენების დაყრა.
ბბ) ტერიტორიაზე მანქანა-დანადგარების, მექანიზმების ან სხვა სამეურნეო ინვეტარისა და
მოწყობილობების დასაწყობება დამცავი ზღუდის გარეშე.
გ) მუდმივად იზრუნოს სარგებლობაში აღებული ფართისა და ტერიტორიის სანიტარულ
ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე.
დ) წინასწარ აცნობოს ბაღის ადმინისტრაციას თუ გადაუდებელი საწარმოო ან სანიტარული
ნორმების დაცვის მიზნით მას ჭირდება ისეთი ნივთიერებების გამოყენება, რომელმაც
შეიძლება გამოიწვიოს გაუთვალისწინებელი შედეგები.
ე) დააწესოს აკრძალვა ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევისა და ალკოგოლის მიღების
თაობაზე.

auqcionSi monawileobis miReba SeuZliaT saqarTvelosa da ucxo qveynis fizikur da
iuridiul pirebs, romelTa qonebaSic saqarTvelos saxelmwifosa da adgilobrivi
TviTmmarTvelobis monawileobis wili 25%-ze naklebia.
auqcionSi monawileobis msurvelebi warmoadgenen:
1. ganacxads auqcionSi monawileobaze
2. "be"-s gadaxdis damadasturebel sabanko qviTars. "be" Seitaneba angariSze 33030120 s/s
"liberTi banki"-s vanis filialSi.
3. auqcionSi monawilis bileTis Rirebulebis (15 lari) gadaxdis damadasturebel
qviTars. monawilis bileTis Rirebuleba Seitaneba angariSze 33030120 s/s "liberTi banki"-s
vanis filialSi.
4. piradobis damadasturebeli dokumentis asls.
5. iuridiuli pirebi damatebiT warmoadgenen sadamfuZneblo dokumentebis asls da
amonawers samewarmeo reestridaნ ukanaskneli monacemebiT.
“be”-s Setanis bolo vadaa 2012 wlis 15 აგვისტო 12 saaTi
აუქციონში

მონაწილეობაზე
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მიღება მიმდინარეობს
15

2012

agvistos 13 საათზე,

gamgeobis administraciuli Senobis saaqto darbazSi,

წლის

15

agvistos

vanis municipalitetis

მისამართი: ქალაქი ვანი თავისუფლების

ქ.№6.
damatebiTi informaciis misaRebad mimarTeT:
აიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საამღზრდელო დაწესებულებების
გაერთიანება. მისამართი ქ. ვანი თავისუფლების ქუჩა №65.
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