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Tájékoztatás
A Debreceni Közterület Felügyelet tájékoztatja az érintetteket, hogy 2011. szeptember 01-től október 31-ig terjedő időszakra, 18 m2-es területen, Debrecen város több helyszínén:
- Dózsa Gy. u. 18.sz. (szelektív hulladékgyűjtő mellett)
- Dózsa Gy. u. 18.sz. (lépcső mellett)
- Jerikó u. 13 sz. (Heliker előtt)
- Karám u. (Kocka előtt) /Halasi u. – Veres Péter u. csatlakozás/
- Sumen u. – Haláp u. csatlakozás
- Petőfi tér (Heliker előtt)
- Petőfi tér 7-es jelzésű buszmegálló mellett
- Mester u. 1-3. mellett
- Tócóskert tér 1. mellett
- Füredi u. – Sinai M. u. csatlakozás (Roulette előtt)
- Hunyadi J. u. (Heliker előtt)
- Vénkert u. (Gyöngy presszó előtt)
- Móricz Zs. u.-Dóczy J. u. csatlakozás (Faiskola mellett)
- Szávay Gy. u. buszforduló környéke
- Bihari u. 1. előtt
- Vágóhíd u. 4-6 mellett
- Víztorony u. (Coop Áruház előtt)
- Kishegyesi u. – Sesztina u.
- Toroczkó u. 20.sz. előtt történő zsákos hagyma és burgonya árusításra az igényeket
augusztus 29-én 12 óráig kell személyesen benyújtani a Közterület Felügyeleten.

2011.

2011.

Azonos területre, azonos tartalmú ajánlattételek esetén az ajánlattevők és közjegyző jelenlétében nyilvános
sorsolás útján kiválasztott nyertes lesz a szerződéskötés jogosítottja.
A nyilvános sorsolásra 2011. augusztus 30-án 10.00-kor, kedden délelőtt kerül sor a Debreceni
Közterület Felügyeleten, Debrecen, Bem tér 14. sz. I. emeletén.
Az érvényes részvétel feltétele:
 magánszemélyek esetében az őstermelői igazolvány és személyes jelenlét, ennek hiányában a
magánokiratban foglalt meghatalmazás,
 gazdasági társaság esetében a cégkivonat és a felelős személy aláírási címpéldányának becsatolása
a cég meglétének valószínűsítésére és a képviseleti jogosultság igazolására, valamint a személyes
jelenlét, ennek hiányában a magánokiratban foglalt meghatalmazás,
A sorsolás nyertesének a közterület igénybevételi díj fizetésekor magával kell hoznia az AKSD Kfttől a zsákos szemétszállítás megrendelését igazoló okiratot.
Debrecen, 2011. augusztus 03.
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