Výzva k podávání nabídek na pronájem prostoru pro prodej občerstvení
Název výzvy:

Opavské léto zábavy 2021

Obsah výzvy: nabídka na pronájem prostoru pro stánkový prodej občerstvení na akcích Opavského léta
zábavy 2021
Termíny akcí a místa konání (včetně popisu charakteru akcí):
10. 7. 2021 Country show za Slezankou
- cca 15:00–23:00, travnatý prostor za Slezankou
- pohodová atmosféra laděná country hudbou (Vzpomínky na Michala Tučného, Country
Kavalérie a Country s.r.o.), připravené ohniště pro opékání špekáčků, ohňová show,
spousta zábavy a aktivit pro celou rodinu, tvoření pro děti, kolotoč a další
14. 8. 2021, Ptačák v rytmu swingu
- cca 15:00–23:00, Ptačí vrch a přilehlé parky (sady Svobody, Opava)
- letní program zahalený do tanečních rytmů, vystoupení kapel Dixieland Jazzsle,
Lovesong Orchestra, Stanley´s Dixie Street, taneční workshop, aktivity pro děti, kolotoč

Nabídku je možno podat na jednotlivé akce i na více akcí v rámci
celého Opavského léta zábavy (viz krycí list nabídky).
Pořadatel akce: statutární město Opava
Předmět poptávkového řízení: Pronájem prostor pro prodej občerstvení na akcích Opavského léta zábavy
Termín pro podání nabídek a přihlášek k prodeji: nejpozději do 21. 6. 2021 do 12:00, a to
- na e-mail: monika.stepankova@opava-city.cz (naskenované originály s podpisy),
- nebo na adresu: Magistrát města Opavy, odbor kancelář primátora, Mgr. Monika Štěpánková, Horní
náměstí 69, 746 01 Opava.
Požadavky zadavatele na uchazeče:
- vlastní prodejní zařízení a prodejní stánky,
- vlastní obsluha prodeje,
- prodej po celou dobu trvání akce – dostatečné množství sortimentu.
- Vratné kelímky výhodou.
- Uchazeč musí dodržet všechny opatření související s nařízeními týkajícími se pandemie koronaviru.
Další informace zadavatele:
- Uchazeč musí uvést ve své nabídce požadavky na připojení na elektrickou energii, přičemž poplatky
za spotřebovanou elektrickou energii budou součástí nabídkové ceny.
- Akce proběhne i za méně příznivého počasí.
Hodnocení nabídek:
- výše pronájmu prostoru pro stánkový prodej,
- zadavatel bude hodnotit zvlášť nabídky na jednotlivé sortimenty (nabídky s prodejem piva,
nabídky s prodejem jídla atd.).
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Štěpánková (monika.stepankova@opava-city.cz), telefon 770 131 364.

Po vyhodnocení všech došlých nabídek bude všem uchazečům nejpozději do 23. 6. 2021 zasláno
vyrozumění.
Nabídka uchazeče musí obsahovat:
1. Vyplněný Krycí list nabídky
2. Živnostenské oprávnění – kopie
Organizátor si vyhrazuje právo na rozhodnutí o umístění stánku v rámci akcí.
Zadavatel si vymezuje právo zrušit výzvu k podávání nabídek.
Přílohy
Příloha č. 1: Krycí list nabídky

