Ik. szám: 262/2015

Pályázati kiírás
Pályázati felhívás büfé üzemeltetésének kizárólagos jogára a Községi Kulturális Központ és
Könyvtár által megrendezett szabadtéri Majális rendezvényre.
Rendezvény megnevezése: Majális
Rendezvény időpontja:

2015. május 2. 900 – 2015. május 3. 0400

Rendezvény helyszíne:

Tiszakürt, Bolza gróf út Szabadtéri színpad és Sportpálya
(Arborétummal szemben)

Vendéglétszám:

kb. 300 látogató várható

Pályázati feltételek
A pályázónak rendelkeznie kell:
-

minden, a feladat ellátáshoz szükséges személyzettel és eszközzel (legalább 10
sörgarnitúrát kérünk a helyszínen felállítani)
a szolgáltatás ellátáshoz szükséges engedéllyel
a büféhez tartozó fedett területtel (sátorral)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a büfében folytatni kívánt tevékenység végzésére jogosító dokumentumok másolatát;
nem természetes személy esetén a cég vagy vállalkozás cégbejegyzésének másolatát;
egyéni vállalkozó esetén a vállalkozási engedély másolatát;
egyéb, a pályázó által fontosnak tartott információkat.
a tervezett étel- és italválasztékot, azok árait és az adagok mértékét
alapterület- és elektromos energia igényét

Tájékoztató a szükséges étel és ital igényről:
-

1-2 féle gyorsétel (hot-dog, hamburger, gyros)
szénsavas és rostos üdítőitalok
sörök, borok
röviditalok

Őrzés, betelepülés és bontás:
-

A büféhelyszínéhez a rendezvény kezdetéig gépjárművel be lehet hajtani.
Betelepülés 2-án 700 órától lehetséges.
Bontás 3-án 0400 óra után lehetséges
A rendezvény helyszínén éjszaka őrzés nem biztosított.

Egyéb feltételek
A kiíró vállalja, hogy a rendezvény helyszínén a nyertes pályázón kívül más számára nem
engedélyezi gyorsételek, sör, bor, rövidital és üdítőital értékesítését. A kiíró előzetes
tájékoztatást ad arról, hogy a rendezvényen a vásári árusok által egyéb élelmiszerek is
árusításra kerülnek.
Helypénz:
A nyertes pályázó részére a rendezvényen való részvétel helypénzhez kötött. Ennek összege
nettó 30.000,- Ft(amely tartalmazza az üzemeltetéshez szükséges áramigényt).
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere:
A nyertes pályázat a legszélesebb étel és italválasztékot biztosító üzemeltető a
legversenyképesebb árakkal.
A pályázat beadásának határideje: 2015. április 10.
(A pályázatot Tiszakürt Község Önkormányzatához kell benyújtani)
Cím:

5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

E-mail: tiszakurt@invitel.hu

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2015.április 15.
A pályázat eredményét a döntést követő napon, a honlapon és az intézmény hirdetőtábláján
tesszük közzé.

Tiszakürt, 2015. március 26.

