ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП
ТЕЗГИ-ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ РОШТИЉА
У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ “ТЕШЊАРСКЕ
ВЕЧЕРИ" 2016. ГОДИНЕ ВАЉЕВО
Комисија за јавно отварање понуда за издавање у закуп тезги-штандова за манифестацију
“Тешњарске вечери" 2016. године објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ТЕЗГИ-ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ
РОШТИЉА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ “ТЕШЊАРСКЕ ВЕЧЕРИ" 2016.
ГОДИНЕ ВАЉЕВО
Предмет јавног позива је прикупљање писмених понуда за издавање у закуп 4 (четири)
тезге-штанда за продају роштиља у оквиру манифестације "Тешњарске вечери" 2016.
године Ваљево која ће се одржати од 05.08.2016. до 11.08.2016. године.
Тезге-штандови које су предмет издавања издају се за период од 05.08.2016. до
11.08.2016. године и исте ће се за време трајања манифестације налазити на следећим
локацијама:
 тезга-штанд бр. 1, налазиће се у ул. Бирчанинова (први део улице код зграде месне
заједнице;
 тезга-штанд бр. 2, налазиће се у ул. Бирчанинова (други део улице код броја 100);
 тезга-штанд бр. 3, налазиће се у ул. Вука Караџића (код моста на реци Колубари,
преко пута посластичарнице Рим);
 тезга-штанд бр. 4, налазиће се у ул. Вука Караџића (поред платоа Центра за
културу).
Тезге-штандови које су предмет издавања су величине 6 m2.
Издавање тезги-штандова се врши путем прикупљања писмених понуда.
Почетна цена закупнине једне тезге-штанда износи 50.000,00 динара.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.
Уколико се појаве два или више понуђача заинтересованих за исту тезгу-штанд, са истим
износом закупнине која се нуди, Комисија ће спровести лицитацију јавним надметањем, при
чему ће предност имати учесник лицитације који излицитира највећи износ закупнине (у
даљем тексту: најповољнији понуђач).
Са најповољнијим понуђачем склoпиће се уговор којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе.
Уколико најповољнији понуђач не потпише уговор у року од једног дана од дана отварања
понуда, односно обављене лицитације, сматраће се да је одустао и закуподавац може, да
предметну тезгу-штанд понуди првом наредном понуђачу.

Након потписивања уговора, закупац уплаћује износ закупнине у року од три дана. Уколико
закупац не изврши уговорене уплате, како је то одређено, закуподавац задржава право
једностраног раскида уговора. Предметна тезга-штанд може да се понуди првом наредном
понуђачу.
Закупци тезги-штандова немају право издавања истих у подзакуп без сагласности
организатора.
Право учешћа на јавном позиву имају сва правна лица и предузетници који су регистровани
за обављање угоститељске делатности, тј. који се баве услуживањем хране у
угоститељским објектима.
Понуда која се доставља обавезно садржи: износ закупнине која се нуди, за предузетнике:
име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана,
назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису
правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве. Понуда за јавни позив мора бити потписана од стране овлашћеног
лица, оверена печатом, са пуним називом и адресом понуђача. Уз понуду неопходно је
доставити доказ о регистрацији (извод из АПР-а). Подносиоци неблаговремене или
непотпуне понуде се одбацују !!!
Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком "ЈАВНИ ПОЗИВ –
ТЕШЊАРСКЕ ВЕЧЕРИ 2016." на адресу: ГРАД ВАЉЕВО, ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
ул. Карађорђева бр. 64, Комисија за јавно отварање понуда и давања у закуп тезгиштандова за манифестацију “Тешњарске вечери" 2016. године са назнаком "НЕ
ОТВАРАТИ"
Отварање понуда обавиће се јавно 27.07.2016. године у малој сали Скупштине града
Ваљева у згради Градске управе, ул. Карађорђева бр. 64 у Ваљеву, са почетком у 12
часова, уз присуство Комисије. Комисија ће као благовремене прихватити све понуде које
буду предате на деловодни протокол писарнице Градске управе најкасније до 11,30 часова
на дан отварања понуда.
Јавни позив ће бити објављен у на сајту града Ваљева и Туристичке организације Ваљево.
Све додатне информације могу се добити у Туристичкој организацији Ваљева, ул. Проте
Матеје бр. 1, 14000 Ваљево. Контакт телефон 014/294-761 и 014/221-138 у времену од 9
до 13 часова.

Комисија за јавно отварање понуда и давања
у закуп тезги-штандова за манифестацију
„Тешњарске вечери“ 2016. године

