Pályázati kiírás a MAMF Rockzenei találkozó vendéglátó szolgáltatás ellátására
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a MAMF
Rockzenei találkozó rendezvényhez kapcsolódóan vendéglátó szolgáltatására (ital) az
alábbi feltételekkel:
A szolgáltatás helyszíne: Liget
A szolgáltatás időpontja: 2019. augusztus 31. (szombat), a MAMF Rockzenei találkozó
programjainak ideje alatt. Kizárólag a rendezvény idejére van lehetőség kitelepülni
A kitelepülés a szervezők által kijelölt területre történik.
A pályázat egyfordulós, nyilvános.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14., 12:00 óra.
Ajánlatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7.
Ajánlatok benyújtásának módja: zárt borítékban, eredeti példányban, a borítékon
szerepeljen a „MAMF Rockzenei találkozó vendéglátás pályázat” felirat.
Az ajánlatok bírálati szempontja: a legmagasabb ár. Megegyező ajánlattétel esetén a
jelentkezési lapban megadott felszereltség és referenciák lesznek az irányadóak a döntés
során.
Az elbírálás határideje és a nyertes pályázó kiértesítése: 2019. június 20.
A szerződéskötés az elbírálást követő 7 napon belül történik.
Az elbírálásra jogosult szervezet a Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete.
A pályázónak rendelkeznie kell a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel, illetve
vállalnia kell, hogy a szükséges engedélyeket a szerződéskötést követően beszerzi.
A rendezvény idejére a szervezők által biztosított szolgáltatások:
- Áramvételi lehetőség. Az igényeket a bérlőknek kötelessége előre jelezni a
szervezőknek. A keletkezett villamos energia díját a szervező téríti meg.
- Kb. 10 m hosszú szabadtéri pulthely vagy a Pavilonban erre a célra fenntartott
helyiség.
- A rendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó egységek környezetének takarítása.
Nyertes pályázat esetén a szerződés megkötésének az alábbi feltételei vannak:
A bérleti díj megfizetése a szerződéskötést követő 3 napon belül esedékes, a Köröstarcsa
Község Önkormányzata Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény részére az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11733003-16654653 számú bankszámlára
történő átutalással, amennyiben a díj megfizetése nem történik meg a szerződés hatályát
veszíti.
Közzétéve:
www.korostarcsa.hu
Köröstarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár facebook oldala:
https://www.facebook.com/szabokaroly.muvelodesihaz?ref=bookmarks
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Jelentkezési lap letöltése ITT

JELENTKEZÉSI LAP
MAMF Rockzenei találkozó
2019. augusztus 31.
•

A pályázó neve/cégnév (valamint képviselőjének neve):
……………………………………………………………………………………………

•

A pályázó címe/székhelye:
…………………………………………………………………………………………

•

A pályázó fő tevékenysége:
…………………………………………………………………………………………

•

A pályázó adószáma:

………………………………………………………………………….
•

A pályázó e-mail címe, telefonos elérhetősége:
…………………………………………………………………………………………

•

Az árusítani kívánt termékek pontos megnevezése:
…………………………………………………………………………………………

•

Ajánlattételi ár:

…………………………………………………
•

A szükséges áramvételi igény: …………………. Amper

•

Hány db és milyen típusú fogyasztót kíván a helyszínen használni?
…………………………………………………………………………………………

•

Esetleges referenciák bemutatása:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

A pályázati kiírásban foglaltakat megértettem, elfogadom, és magamra nézve kötelezőnek
tartom.

Kelt:

PH.

aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………….. tudomásul veszem
és elfogadom, hogy jelentkezésemet a Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete bírálja el, a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai
rendelkeznek a terület kijelöléséről.

Köröstarcsa, 2019. ……………………

PH.

aláírás

