Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2019 na Žižkově náměstí, Tržním
náměstí a na náměstí Mikuláše z Husi ve dnech 13. – 15. září 2019
Podmínky:
1. Provozovatel občerstvení musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.
2. Vzhled prodejního zařízení a dalšího příslušenství nesmí narušovat historický ráz akce Táborská
setkání (nepoužívat velké reklamní nápisy a loga, volit jednotné barvy prodejního zařízení
a příslušenství, stoly a židle musí být stejného provedení, atd.).
3. Provozovatel občerstvení zajistí úklid prostoru, který bude užívat a jeho bezprostřední okolí po
celou dobu konání akce a zajistí dostatečný počet nádob na odpadky.
4. Provozovatel občerstvení si na vlastní náklady zajistí připojení a odběr vody.
5. Provozovatel občerstvení si v případě potřeby čerpání elektrické energie zajistí na vlastní náklady
připojení ke zdroji elektrické energie a uhradí i spotřebu elektrické energie.
6. Sazba účastnického poplatku bez DPH za jedno prodejní místo o maximálním rozměru 3 m šířky
a 2 m hloubky na každý započatý den je stanovena Radou města Tábora na základě usnesení ze
dne 15.5.2017 číslo 2967/49/17 takto:

Žižkovo náměstí
1600,- Kč

Místo prodeje
náměstí Mikuláše z Husi
1200,- Kč

Tržní náměstí
1200,- Kč

7. Provozovatel občerstvení si může pronajmout více prodejních míst. Maximální počet prodejních
míst pro jednoho provozovatele občerstvení činí 4, tj. 24 m2.
8. Vybraný provozovatel občerstvení zaplatí účastnický poplatek na účet vyhlašovatele výběrového
řízení nejpozději do 14. srpna 2019. Nezaplatí-li vybraný provozovatel občerstvení účastnický
poplatek do stanovené lhůty, má vyhlašovatel výběrového řízení právo domnívat se, že pozbyl
zájmu akce se zúčastnit a nabídne pozemek k užívání jinému zájemci (dále jen náhradník).
Náhradník je povinen uhradit účastnický poplatek nejpozději do 9.9.2019. Jestliže vybraný
provozovatel občerstvení nebo náhradník poplatek zaplatí a na akci se nedostaví, zůstane
poplatek v celé výši vyhlašovateli výběrového řízení akce bez nároku na jeho vrácení.
9. Provozovatel občerstvení bude v průběhu akce Táborská setkání poskytovat rozlévané
alkoholické a nealkoholické nápoje (včetně míchaných) o objemech od 0,3 l do 0,5 l pouze ve
vratných obalech poskytnutých vyhlašovatelem výběrového řízení. Podrobnosti systému vratných
obalů určuje vyhlašovatel výběrového řízení. Provozovatel občerstvení se podáním přihlášky
zavazuje systém vratných obalů akceptovat. Více informací o systému vratných obalů poskytne
Ing. Martina Suchá na tel. 381486300, 773773664 nebo na martina.sucha@mutabor.cz.
10. Provozovatel občerstvení bude v průběhu akce Táborská setkání poskytovat rozlévané
alkoholické a nealkoholické nápoje (včetně míchaných) o objemech menších než 0,3 l
v kompostovatelných a biologicky rozložitelných nápojových nádobách. Tyto nádoby si
provozovatel občerstvení zajistí v dostatečném množství vlastním nákladem.

Kritéria výběru:
1. Splnění všech podmínek výběrového řízení.
2. Druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu jídel a pití.
3. Historický ráz prodejního zařízení a estetický vzhled dalšího příslušenství.
4. Historický ráz oblečení osob zajišťujících občerstvení.
Přihlášky přijímá do 15.7.2019 MěÚ Tábor, odbor financí – oddělení vymáhání a místních poplatků,
Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor. Pověřeným pracovníkem je pan Roman Kraus (tel. 381486271,
email: roman.kraus@mutabor.cz).
Pro splnění podmínky č. 2 přiložte k přihlášce minimálně jednu fotografii prodejního zařízení
a dalšího příslušenství, které hodláte v průběhu akce používat. Pro splnění podmínky č. 6 a 7
uveďte v přihlášce počet požadovaných prodejních míst a dobu účasti. Počet prodejních míst
a doba účasti uvedené v přihlášce jsou pro vybraného provozovatele občerstvení nebo náhradníka
závazné a nepřekročitelné.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

