
Szabadka község polgármesterének a
karácsonyi és újévi vásárok meghirdetéséről szóló
I-00-39-11/2006. számú végzése alapján és az
áruforgalom folytatásának alapvető műszaki
követelményeiről és az áruforgalomban történő
szolgáltatások végzéséről szóló  szabályzat 27.
szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönyének 47/96, 22/97 és 6/99 száma)  alapján
a Telekügyi bizottság meghirdeti a következő

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT

ÍRÁSOS AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉRE,
KÖZTERÜLET HASZNÁLATRA

BOCSÁTÁSA OKÁN, A KARÁCSONYI ÉS
ÚJÉVI VÁSÁR ELŐRE GYÁRTOTT
ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTANDÓ

ÉPÍTMÉNY FELÁLLÍTÁSÁRA

I
1. A közterületek kisebb előre gyártott

építmények felállítása céljából való használatba
adásának módjáról és feltételeiről szóló végzés
rendelkezéseivel (Szabadka Község Hivat alos
Lapjának 10/97, 9/99, 29/2001, 9/2004 és 44/2004
száma) összhangban hirdetményt teszünk közzé
írásbeli ajánlatok begyűjtésére a Karácsonyi -újévi
vásár ideiglenes építményének közterületen:
Szabadkán, a Tito marsall fasor sétányán történő
felállítására, 350 m² (7,00m x 50,00m)
alapterületen.

2. A Karácsonyi-újévi vásár ideiglenes
építményét a Karácsonyi -újévi vásár ideiglenes

építményének közterületen történő felállításáról
szóló U-287/06 iratszámú terv alapján kell
felállítani

3. A közterület-használati jog elnyerésére
a kezdőösszeg 330.000 (betűvel: háromszáz -
harmincezer dinár) dinár, ami a 2006. december
1-jétől 2007. január 15-ig terjedő időszakra
érvényes.

4. A Karácsonyi-újévi vásár ideiglenes
építményének felállítása céljából kötött
közterület-használati szerződés a jelen hirdetmény
I/3 pontjában feltüntetett időszakra szól.

5. Amennyiben kiválasztásra kerül, a
kedvezményezett köteles:

- a Vajdasági Áramszolgáltató KV
feltételei szerint biztosítani az építmény
villamosenergiával való ellátásá t;

- bérleti szerződést kötni az ideiglenes
építmény használóival, amely magában foglalja a
az adómemóriás pénztárgépekről szóló törvény 3.
szakaszában (a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönyének 135/2004. sz.) foglalt
kötelezettségeket is;

- biztosítást kötni az építményre;
- biztosítani az építmény őrzését;
- megszervezni a hulladék eltakarítását;
- az építményt a vásár befejeztével

szétszerelni és elszállítani, valamint a közterületet
eredeti állapotába visszaállítani.
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6. Az előre gyártott építmény használói

kiskereskedelmi tevékenységet folytathatnak.

7. A hirdetményre jelentkezhet minden, a
törvénnyel összhangban gazdasági tevékenységek
folytatására bejegyzett jogi és természetes
személy.

II
1. Az ajánlatgyűjtési eljárásban való

részvétel általános feltételei.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- az ajánlattevő valamennyi adatát (az

ajánlattevő pontos elnevezése, székhelye, a
felhatalmazott személy neve, a cég törzsszáma és
adóazonosító száma, és a Gazdasági jegyzékeket
vezető ügynökség által kiadott cég bejegyzési
végzés fénymásolata);

- az ajánlatgyűjtési eljárásban a jogi vagy
természetes személyt képviselő személy szabályos
meghatalmazását;

- a közterület használati jogának elnyerése
céljából felajánlott közterület -használati díj
összegét;

- nyilatkozatot arról, hogy a közterületet
megtekintett állapotban veszi használatba.

Az ajánlatok benyújtásának határideje a
nyilvános hirdetmény közzétételétől számított 8
nap.

A jelentkezéseket lezárt borítékban kell
átadni, személyesen a Községi Ügyfélszolgálat
iktatójában, a Városháza földszintjén, a Szabadság
tér 1. szám alatt, vagy postai úton  továbbítani a
fenti címre.

A késve beérkezett, le nem zárt, hiányos,
ill. a megszabott feltételeknek nem megfelelő
adatokat tartalmazó ajánlatokat figyelmen kívül
hagyjuk.

További tájékoztatásért, illetve az I/2
pontban szereplő terv fénymásolatáért (mely terv

megtalálható Szabadka község hivatalos
honlapján, a www.subotica.co.yu cím alatt)
forduljanak a Szabadkai Községi Közigaz gatás
Építésügyi szolgálatához. Városháza, II. emelet,
205-1. sz. iroda. Telefon : 024-626-805.

2. Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat
2006. november 22.-én, Szabadkán, a Városháza
II. emeletének 205-1 sz. irodájában, 8,00 órai
kezdettel bontják fel.

3. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának
eljárásában az az ajánlattevő élvez elsőbbséget,
aki az I/3 pontban meghatározott közterület
használatáért a legmagasabb összegű ajánlatot
teszi.

4. A legkedvezőbb ajánlattevő
(kedvezményezett) megbízatására vonatk ozó
eljárást a Telekügyi bizottság bonyolítja le.

III
A nyilvános hirdetmény megjelenik

Szabadka Község Hivatalos Lapjában,  a
Subotičke novine lapban, a Magyar Szó
napilapban és Szabadka község honlapján: a
www.subotica.co.yu cím alatt.
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