
            П О К А Н А  

 
За участие в конкурс за “Избор на правоспособен независим оценител и/или  

оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители” за бази на 

„Ученически отдих и спорт” ЕАД, в цялата страна. 
 

 

Публикувана на 29 януари 2016 г. 

 

 „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр.София, обявява конкурс за “Избор на 

правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за 

независимите оценители”за бази на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, в цялата страна. 

 

 

1. Условия за провеждане на процедурата 

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени, като изпълнител ще бъде определен този 

които е предложил  най-ниска цена.  

 

2. Изисквания към кандидатите. Всяка оферта трябва задължително да съдържа: 

 

 Оценителите следва да имат сертификати за оценителска правоспособност от 

Камарата на независимите оценители: - за оценка на недвижими имоти - за 

оценка на цели предприятия-Сертификат по недвижими  имоти от 

Евроикономически   институт  

 Участника или експертите, следва да имат поне един сходен договор за 

възлагане на оценки на държавни или общински имоти.  

 При изготвяне на оценителския доклад е необходимо да бъдат използвани поне 

два метода за оценяване, като единият задължително е сравнителен.  

 Оценителският доклад се представя в два екземпляра на хартиен вариант, а също 

и на магнитен носител, като задължително съдържа и снимков материал и се 

приема с приемателно - предавателен протокол 

 

 Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в 

запечатан, непрозрачен плик в 7 (седем ) дневен срок от публикуването на поканата, на 

адрес: гр. София - 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет. 5 – „Ученически отдих и 

спорт” ЕАД, тел. 02/ 973 33 28, лица за контакт: Димитър Тюфекчиев. Подаването може да 

бъде на ръка всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч. или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка. 

 

Участникът, избран за изпълнител ще бъде уведомен писмено и ще бъде поканен за 

сключване на договор. 

 

Краен срок за подаване на документите: 05.02.2016 г. до 17,00 ч. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

ДИМИТЪР ТОМОВ ТЮФЕКЧИЕВ 

 


