AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az ajánlattétel tárgya:
A 2017. évi XXVII. Csángó Fesztivál, Kisebbségek Folklór Fesztiválja
keretén belül megrendezésre kerülő Népművészeti Vásár rendezvény három helyszínén egy-egy - vendéglátóipari szolgáltatás kizárólagos
gyakorlási jogának megszerzése.
Kizárólagos tevékenységi körök: -

melegkonyhás vendéglátás
lángos
kürtöskalács
kemencés lángos
rétes
mini fánk
amerikai hot-dog

A reprezentatív faház installációval történő megjelenés előnyt élvez.
A rendezvény ideje: 2017. augusztus 09 – 10 – 11 – 12 – 13.
A rendezvény helyszínei: Jászberény: Margit-sziget, ill. Főtér, Klapka
Iskola melletti parkoló
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. június 23.
Az ajánlatokat e-mailben, illetve zárt borítékban is „Csángó Vásár”
megjelöléssel a csangovasar@gmail.hu illetve a Folklór Kulturális
Közalapítvány, 5100 Jászberény, Víz u. 1. címre kérjük beküldeni.
Az ajánlatot tevő egy pályázaton belül egyszerre több helyszín és több
tevékenységi kör kizárólagos árusítási jogát is megpályázhatja!

A jog megszerzéséhez kapcsolódó jogosultságok:
- a rendezvény helyszínein (Margit-sziget, ill. Főtér és Klapka Iskola
melletti parkoló) a fenti vendéglátóipari tevékenységi kör gyakorlásának
kizárólagos joga, és az e tevékenységből származó bevétel megszerzésének
joga;
- a rendezvény időtartamára - az adott tevékenységi körben - kizárólagos
jogot megszerzőn kívül, a Folklór Kulturális Közalapítvány másnak
árusítási tevékenység folytatására engedélyt nem ad;
- a Közalapítvány által biztosított kizárólagosság a rendezvény
időpontjában nyitva tartó állandó vendéglátóhelyek tevékenységére nem
terjed ki;
- a tevékenységhez szükséges energia-hálózatra történő rákapcsolódási
lehetőség;
- a vezetékes vízvételi helyre történő rácsatlakozási lehetőség;
- vendéglátói tevékenység jogának megszerzése esetén üdítőitalok,
szeszesitalok forgalmazása, valamint választásuk szerinti meleg és hideg
egytálételek – kivéve édesség – árusítása;
- a vendéglátó tevékenység megfelelő ellátására jogosult beszállítókkal, és
alvállalkozókkal külön szerződéseket köthet a Közalapítvány kifejezett
hozzájárulása nélkül, ami azonban nem sértheti a Közalapítvánnyal
lefektetett feltételek megvalósulását. A megkötött szerződés teljesüléséért –
alvállalkozók alkalmazása esetén is – kizárólag a vendéglátói jog elnyerője
tartozik felelősséggel;
A jog megszerzéséhez kapcsolódó általános kötelezettségek:
- a jog elnyerője köteles a rendezvény teljes időtartama alatt – a korábbi
évek adatait figyelembe véve – hozzávetőleg 40 ezer látogató megfelelő
színvonalú- és minőségű ellátásáról gondoskodni;
- az árusítási tevékenység végzéséhez a Közalapítvány tevékenységi
körönként 1-2 helyet biztosít, a területi igény megbeszélés tárgyát képezi;
- az árusítási és vendéglátói tevékenység folytatásának pontos helyszínét, a
megállapodás létrejöttét követően a Közalapítvány által kijelölt
munkatárssal egyeztetve a felek közösen állapítják meg;
- a jog gyakorlásának ellenértékeként fizetendő összeg megfizetése – a
rendezvény előtt történő teljesítésével történik:
 100% - 2017. július 15-ig.
- a közterületen folytatott vendéglátó és ellátó tevékenységhez szükséges
valamennyi hatósági engedély – különös tekintettel az ÁNTSZ, VPOP
szakhatósági engedély – beszerzése, a beszerzéssel kapcsolatos költségek
viselése és az ehhez szükséges teljes körű ügyintézés;
- a telepített árusító és vendéglátó egységekben és azok környezetében
történő takarítás, szeméttárolók kihelyezése, szükség szerinti ürítése, a

keletkezett hulladékok folyamatos összegyűjtése, a kulturált és rendezett
környezet biztosítása;
- a jog megszerzője által telepített infrastruktúra nem akadályozhatja a
közönség és azoknak a járműveknek a biztonságos közlekedését, melyek
szükség esetén a területre behajtanak (pl.: mentő-, tűzoltó-, rendőrautó-,
hulladékszállító jármű, stb.);
- a rendezvény népművészeti jellegéhez, magas művészeti színvonalához
méltó megjelenés biztosítása;
- a pályázó saját eszközeinek őrzése, a rend fenntartása, mivel a
Közalapítvány az általános területőrzést biztosítja.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
 pályázati adatlapot;
 a kizárólagos vendéglátói jog ellenértékeként fizetendő összeg
pontos megjelölését;
 vállalkozás bemutatását;
 rendezvény kiszolgálását biztosító infrastruktúra (sátrak, padok
száma) nagyságát;
 fotókat;
 30 napnál nem régebbi, cégbíróság által kiadott, vagy közjegyzői
tanúsítvánnyal ellátott cégkivonatot.
Eredményhirdetés várható időpontja: 2017. június 30.
A pályázat eredményéről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást.
A tevékenységi körök szerinti árusítási jog nyertes pályázóival a Folklór
Kulturális Közalapítvány szerződést köt, amely tartalmazza az árusítási
joghoz kötődő részletes és pontos jogosultságokat és kötelezettségeket.
A jelen felhívás vonatkozásában a Közalapítvány kizárja az ajánlatához
történő kötöttségét. A Közalapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a jelen
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Jászberény, 2017. február 13.

Dr. Kertész Ottó
a Folklór Kulturális Közalapítvány
Kuratóriumának Elnöke

XXVII. Csángó Fesztivál, Kisebbségek Folklór Fesztiválja
keretén belül megrendezésre kerülő Népművészeti Vására
ADATLAP
a kizárólagos tevékenység végzéséhez
Cégnév:…………………………………………………………………….…
Adószám: ………………………………………………………………….…
Kapcsolattartó neve:…………………………………tel.:……………….…..
Cím: ………………………….város…….…...……..………utca…….…hsz.
Tel/fax.:……………………………….e-mail:…………….………………...
Kizárólagos tevékenyégi kör
megnevezése:………………………………………….………….…………..
Kizárólagos tevékenységi kör
folytatásának helyszíne*:
Margit-sziget

Főtér

Klapka Iskola melletti parkoló

A kizárólagos vendéglátói jog
ellenértékeként fizetendő összeg:………………………..……………………
Áramigény:……………………KW
Dátum: 2017.……………………..
……………………………………….
aláírás
*A kívánt helyszín(ek) aláhúzandó(k)!

