Výběrové řízení na dodavatele cateringu
pro akci: Uničovské kulturní léto 2021
Vyhlašuje: Městské kulturní zařízení Uničov, příspěvková organizace
Kategorie: stravování
Lokalita: Uničov
Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění cateringových služeb v rámci realizace
projektu „Uničovské kulturní léto 2021“
Část 1:
Plnění se skládá z následujících služeb:
Zajištění občerstvení pro návštěvníky a účinkující UKL 2021 v termínu 10.7. – 26.8.2021
(12 pořadů) v uzavřeném objektu Zahrady Městského klubu Uničov, nám. Osvobození 526.
Frekvence: cca 2x týdně.
Celkový předpokládaný počet návštěvníků: 5000 osob.
Přizpůsobení občerstvení pro jednotlivé kategorie pořadů: koncerty, dětské pořady, pořady
pro seniory.
Zakázka nezahrnuje možnost prodeje alkoholických a nealkoholických nápojů, s výjimkou
míchaných nápojů.
Občerstvení se bude prodávat ve venkovních prostorech.
Část 2:
Zajištění stravy/občerstvení pro účinkující dle požadavků smluv s vystupujícími umělci.
Úhrada fakturou pro odběratele: Městské kulturní zařízení Uničov.
Výše úhrady za pronájem a provozování občerstvení na akcích UKL 2021
Fixní částka za pronájem 8.000 Kč
Poměrná částka dle skutečného počtu návštěvníků: 2 Kč/osobu
(Při předpokládané návštěvnosti 5000 diváků by celková částka za pronájem činila 18.000 Kč)
Cena pronájmu zahrnuje:
- venkovní prostor pro umístění stánku (plocha 3 x 6 m / nebo po dohodě s organizátorem),
- připojení k elektrické síti,
- el. energie, vodné,
- zázemí kuchyně Městského klubu.
V ceně pronájmu je možnost umístění loga poskytovatele cateringu na propagačních
materiálech akce UKL 2021.

Lhůta pro podání nabídek: 9. června 2021
V případě zájmu zašlete svou nabídku do 9.6.2021:
- poštou na adresu MKZ Uničov, Moravské náměstí 1143, 783 91 Uničov,
- nebo na e-mailovou adresu: sedlacek@mkzunicov.cz,
- nebo do datové schránky (ID datové schránky: y4zk2fi ).
Nabídka by měla obsahovat nástin sortimentu pro zajištění cateringu na akcích UKL 2021.
Preferujeme poskytovatele občerstvení se zkušenostmi v oblasti stravování. V případě, že
takové zkušenosti máte, uveďte prosím reference z jiných vámi realizovaných akcí.
Všichni zájemci budou o výsledku výběrového řízení informováni do 11. června 2021.

V Uničově dne: 26.5.2021
Za vyhlašující organizaci:
Ing. Radim Sedláček
ředitel MKZ Uničov
Moravské nám. 1143
783 91 Uničov
IČ: 63729156
e-mail: sedlacek@mkzunicov.cz
tel.: 585 054 060, 605 704 888

