
FELHÍVÁS

Kisar Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a
településen 2017. július 8-án megrendezésre kerülő Falunap vendéglátói és egyéb
szolgáltatási tevékenységeinek ellátására az alábbi feltételekkel:

A felhívás célja, pályázó feladata:
A felhívás keretében a Kiíró t a 2017. július 8-án 12:00 órától 22:00 óráig megrendezésre
kerülő Falunapi rendezvény látogatóinak vendéglátó ipari ellátására, azaz a meleg- és
hidegkonyhai készítményekkel, alkoholos és alkoholmentes itallal történő ellátásának
biztosítására, valamint a rendezvény egyéb szórakoztató szolgáltatásokkal való színesítése vár
ajánlatokat.
A vendéglátás tekintetében a Kiíró a nyertes pályázó részére kizárólagos jogot biztosít a
tevékenység ellátására a rendezvény helyén és idején.

A pályázatban fel kell tüntetni:

1. a pályázó / együttes pályázat esetén a pályázók nevét, lakóhelyét/ székhelyét, elérhetőségét
( telefonszám, és/vagy e-mail cím);

2. a pályázó(k) tevékenységi körét, köreit.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó(k) jelenleg folytatott tevékenységének rövid leírását, kiemelten, hogy végez-e, ill.
korábban végzett-e a pályázati kiírással azonos, vagy ahhoz hasonló profilú tevékenységet,
valamint a tevékenység végzésének jogosultságát alátámasztó dokumentum másolatát.

2. a pályázó által a rendezvényen történő szolgáltatás nyújtás jogának ellenértékeként
felajánlott szolgáltatási díj megjelölt összegét;

3. az egyéb pályázó által kínált szórakoztató szolgáltatás(ok) bemutatását

4. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a felajánlott szolgáltatási díjat az
önkormányzat számára legkésőbb 2017. június 20-ig megfizeti.

5. A zárt borítékban benyújtott ajánlatot „KISAR 2017 Falunap szolgáltatási ajánlat”
megjelöléssel.

A pályázatok benyújtására és elbírálására vonatkozó rendelkezések:

Pályázatok benyújtási határideje: 2017. április 28.

A pályázatokat a Dr. Jámbrikné Pintér Andrea 4921. Kisar Tisza u. 6. polgármester részre
kell zárt borítékban benyújtani. Pályázatok elbírálására vonatkozó rendelkezések: pályázatok
elbírálására a benyújtást követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor Kisar Község
Önkormányzat Képviselő-testülete által.



Az elbírálás szempontrendszere:

A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület a felajánlott szolgáltatási díj mértéke és a
felajánlott egyéb szórakoztató szolgáltatások mennyisége alapján hozza meg döntését.

A szerződéskötés időpontja: a képviselő-testület döntésétől számított maximum 15 nap

EGYÉB ELŐÍRÁSOK:

- A Kiíró saját költségén biztosítja az elektromos áramot a nyertes pályázó számára a
rendezvény ideje alatt, továbbá a helyszín megtekintésének lehetőségét előzetes
telefonos egyeztetés alapján.

- A nyertes pályázó a rendezvény során a saját tevékenységére vonatkozó valamennyi
jogszabályi előírás betartásáért önmaga felel.

- A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa és bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt
egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítson.

- Az ajánlat készítéséért a Kiíró térítést nem fizet, annak valamennyi költsége a
Pályázót terheli.

- Hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázathoz csatolható a pályázó tevékenységére
vonatkozó referencia.

- Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek.

A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Jámbrikné Pintér Andrea
polgármestertől kaphatnak az érdeklődők a személyesen , vagy a 30-995-1562 telefonszámon
vagy a polgarmester@kisar.hu e-mail címen.
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