
A zöldség- és árupiacon levő piaci asztalok, pultok és árusítóhelyek éves helyfoglalásának
eljárásáról szóló határozat (meghozva 2018.02.13.-án 01-255-05/2018-2 sz. alatt a Zentai KLKV
Felügyelő bízottsága részéről) 2. szakasza, valamint a Zentai KLKV alapszabálya (Zenta Község
Hiv. Lapja,  26/2016 szám)  29. szakasza alapján a vállalat igazgatója  2018.03.12.-én meghozta az
alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI ZÖLDPIACON LEVŐ PIACI ASZTALOK NYILVÁNOS HIRDETÉS
(ZÁRT ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE) ÚTJÁN VALÓ KIADÁSÁRÓL

1. szakasz

Ez  a  határozat  megállapítja  a  zentai  Hentes  utcában  lévő  zöldpiaci  asztalok  kiadásának
módját a 2018. évre vonatkozóan, illetve 2018.04.01.-től 2019.02.28.-ig terjedő időtartamra.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett piaci asztalok helyfoglalásának kiadása nyilvános
hirdetés (zárt írásbeli ajánlatok begyűjtése) által történik.

A piaci asztalokat azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek és vállalkozóknak
adjuk ki.

A jelen  szakasz  3.  bekezdésében említett  egy személy legfeljebb két,  közvetlen  egymás
mellett lévő piaci asztalra köthet helyfoglalási szerződést.

2. szakasz

A jelen határozat rednelkezései alapján kiadandó piaci asztalok számát és helyét, valamint
megjelölését az alábbiak szerint állapítjuk meg:

A ZÖLD PIACON (mezőgazdasági termékek árusítására előlátva)

I. sor – 13, 152 és 153-as számú - kezdő ár 1.503,00 din/hónap
II. sor – 42-es számú - kezdő ár 1.503,00 din/hónap
III. sor – 55, 57, 59 és 60-as számú - kezdő ár 1.132,00 din/hónap
IV. sor – 93, 95 és 98-as számú - kezdő ár 1.132,00 din/hónap
V. sor – 7v, 101, 102, 106, 109 és 123-as számú - kezdő ár 1.029,00 din/hónap

Fedett gyümölcspiac – 67(fél asztal), 68(fél asztal), 69(fél asztal),
  70 és 71(fél asztal), 78, 81 és 86-os számú

- kezdő ár 1.696,00 din/hónap
Gyümölcspiac-új rész – 207, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221,

   224 és 225-ös számú - kezdő ár 1.503,00 din/hónap
Tejcsarnok előtt – 11 és 12-es számú - kezdő ár    889,00 din/hónap

KISIPAROS RÉSZ (kisipari és háziipari nem élelmezési termékek árusítására előlátva)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21 és 22 - kezdő ár 1.503,00 din/hónap

TEJCSARNOKI ASZTALOK HŰTŐBERENDEZÉSSEL

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és 13 – egész vitrin - kezdő ár 2.263,00 din/hónap
1, 2 és 3 – fél vitrin - kezdő ár 1.132,00 din/hónap

A jelen határozatban megállapított árakba az ÁFA be van számítva.

1,-



3. szakasz

A helyfoglalási  szerződéskötés  eljárást  kizárólag  a  bizottságnak  beküldött  zárt  írásbeli
ajánlatok alapján kell lebonyolítani. A zárt ajánlatok felbontása előtt az ajánlattevő, illetve annak
felhatalmazott  képviselője  a  bizottság  nyílt  ülésén,  amelyen  jelen  van,  visszavonhatja  bármely
ajánlatát, de csak a zárt ajánlatok felbontása előtt.

A beérkezett ajánlatok felbontása után nem lehet visszavonni egyetlen ajánlatot sem.
Mindegyik ajánlattevő ugyanarra a piaci asztalra vonatkozóan csak egy ajánlat benyújtására

jogosult.
Amennyiben egy ajánlattevő több mint egy ajánlatot nyújtott be (tekintet nélkül arra, hogy az

ajánlatok külön vannak-e borítékolva, illetve egy borítékban vagy egy papírlapon találhatóak-e), úgy
tekintendő, hogy az ajánlatot be sem nyújtotta, és nem fogjuk figyelembe venni.

4. szakasz

Az ajánlat kötelezően tartalmazza:

– azon piaci asztal számának megjelölését, amelyre az ajánlat vonatkozik,
– a 2017. évre vonatkozó termőföld tulajdonjoga alapján kirótt adókötelezettségről szóló végzés

fénymásolatát,  vagy a
mezőgazdasági termelő nyugdíjbiztosításáról szóló végzés fénymásolatát, vagy a
magánvállalkozók jegyzékébe történő bejegyzésről szóló végzés fénymásolatát,

– azon tevékenység megnevezését, amit az ajánlattevő folytatni fog a piaci asztalon,
– a felkínált havi helyfoglalás-díjat dinárban kifejezett meghatározott pénzösszeg formájában,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlott árat a meghatározott időszakra vonatkozóan egy összegben

fogja kifizetni az éves helyfoglalási szerződés megkötése előtt,
– a nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő az asztalt látott állapotban veszi át, és hogy szükség

szerint elfogadja az önköltséges beruházási munkálatok eszközlését, a vállalattól való bármiféle
térítéskövetelésre való jogosultság nélkül,

– az ajánlattevő személyi igazolványának fénymásolatát,
– a nyilatkozatot, hogy per esetén elfogadja a helyfoglalást adó székhelye szerinti illetékes bíróság

illetékességét.

(A  NYILATKOZAT  ŰRLAPJA  A  ZENTAI  KLKV  ILLETÉKES  SZOLGÁLATÁNÁL
KAPHATÓ).

5. szakasz

A bizottság  nyomban  az  ajánlatok  felbontását  követően  megállapítja,  hogy az  ajánlatok
időben érkeztek-e be és hogy megfelelőek-e.

A késve érkezett, illetve hiányos ajánlatokat a bizottság nem vesszi figyelembe.

6. szakasz

Legmegfelelőbbnek  tekintendő  az  az  ajánlattevő,  aki  a  legnagyobb  helyfoglalási  díjat
ajánlotta.

7. szakasz

Az ajánlatokat a jelen határozat közzétételének napjától számított 8 napos határidőben lehet
beküldeni, éspedig  2018.03.13.-tól   2018.03.20.-ig.
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Az ajánlatokat  zárt  borítékban  kell  beküldeni  posta  útján,  illetve  személyesen  a  Zentai
KLKV ügyfélszolgálati irodájában, Zenta, Ilija Birčanin u. 2. szám, I. emelet, 8,00-12,00 óráig, az
alábbi címzéssel:

KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT ZENTA
A PIACI ASZTALOK ÉVES HELYFOGLALÁSI ELJÁRÁST LEBONYOLÍTÓ

BIZOTTSÁG
24400 ZENTA, ILIJA BIRČANIN U. 2. SZ

a borítékon kötelezően fel kell tüntetni: „                 - SZÁMÚ PIACI ASZTAL A ZÖLD PIACON”

Minden információt illetően a Zentai KLKV-nál lehet érdeklődni a 827-800 telefonszámon,
illetve személyesen az illetékes munkatársnál.

A beérkezett ajánlatok  2018.03.21.-én  kerülnek felbontásra  9,15 órai kezdettel a bizottság
ülésén, mely ülés nyílt, azaz minden érdekelt ajánlattevőnek, illetve az ajánlattevő meghatalmazott
személyének joga van részt venni az ajánlatok felbontásánál.

8. szakasz

A bizottság jegyzőkönyve alapján az ajánlatok felbontását követő 8 napon belül az igazgató,
illetve más meghatalmazott személy az igazgató nevében  megköti a szerződést a legmegfelelőbb
ajánlattevőkkel a jelen határozat rendelkezései szerinti eljárásban megállapított összeggel.

A piaci  asztali  helyfoglalás  jogosultjának  a  szerződés  aláírásakor  be  kell  nyújtania  a
bizonyítékot  arról,  hogy a  zárt  írásbeli  ajánlatok  begyűjtésének  eljárásában  megállapított  teljes
összeget befizette a vállalat pénztáránál, illetve a Zentai kommunális lakásgazdálkodási közvállalat
205-188798-77 számú számlájára a Komerciális banknál, amit a jegyzőkönyv is tartalmaz.

Ha  az  a  személy,  akinek  el  lett  ismerve  a  piaci  asztal  éves  helyfoglalására  vonatkozó
jogosultsága, a jelen szakasz 2. bekezdésével ellentétesen jár el, elveszíti a zárt írásbeli ajánlatok
begyűjtésének eljárásában megállapított jogot.

Ha az  a  személy,  akinek  el  lett  ismerve  az  éves  helyfoglalásra  vonatkozó  jogosultsága,
elveszíti a jogot e szakasz 3. bekezdésének rendelkezései szerint, a helyfoglalási jog az elkövetkező
legmegfelelőbb ajánlattevőt illeti meg.

9. szakasz

Ez a határozat 2018.03.12.-én került közzétételre a vállalat hirdetőtábláján.

ZENTA KLKV
Szám:      01-  462  -14/201  8       

     Bodó József okl.gépészmérnök
                       Igazgató
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