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Bestek - Drankuitbating n.a.v. ‘Vlaanderen Zingt 2019’ 

Voorwerp 

Het Gemeentebestuur van Middelkerke, hierna de organisator genoemd, is op zoek naar een inschrijver die in 
eigen naam en voor eigen rekening wil voorzien in de drankuitbating tijdens het evenement Vlaanderen Zingt op 
vrijdag 26 juli 2019 van 19.30 u tot 23.30 u.  

Kandidaten 

Alle erkende Middelkerkse verenigingen en horecazaken met maatschappelijke zetel te Middelkerke worden 
toegelaten zich kandidaat te stellen. De gemeente Middelkerke zal enkel de kandidaten toelaten tot de 
procedure waarvan afdoende is aangetoond dat ze in een verzorgde en kwaliteitsvolle uitbating kunnen 
voorzien. 

Publicatie 

Open oproep via de gemeentelijke website (4 t.e.m. 25 april 2019), gemeentelijke facebook-pagina en 
gemeentelijke nieuwsbrief. 

Procedure van inschrijving en toewijzing 

Teneinde in te schrijven dienen de inschrijvers uiterlijk 25 april 2019 het bijhorend inschrijvingsformulier (met 
de nodige documenten) met vermelding van de insteekprijs terug te bezorgen per mail gericht aan 
evenementen@middelkerke.be, door afgifte  tegen ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven gericht aan 
Gemeentebestuur Middelkerke t.a.v. dienst Evenementen, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke. 

Het Gemeentebestuur van Middelkerke zal de opdracht toewijzen op basis van volgende criteria: 

- De prijs die de inschrijver wenst te betalen aan de gemeente om in de uitbating te voorzien 
(100%). 
 

Bij gelijke aanbiedingen wordt er geloot. 
Het Gemeentebestuur van Middelkerke behoudt zichzelf het recht voor om niet toe te wijzen. 

Uitbatingsmodaliteiten – minimaal eisenprogramma  

De inschrijver dient in een verzorgde uitbating te voorzien met voldoende personeel (afwas, glazen ophalen,…). 

De inschrijver dient over voldoende materiaal te beschikken om de uitbating te voorzien (minimum 
drankkoelende frigo’s). 

De inschrijver dient zicht te schikken naar de richtlijnen van de organisator en is gehouden de eventueel 
bijkomende verplichtingen van de organisator ten zijne laste te nemen. 

De inschrijver dient dranken te voorzien aan marktconforme prijzen.  
De kandidaat zal Gemeentebestuur Middelkerke een indicatieve tarievenlijst bezorgen. 

Verantwoordelijke organisatie 

Gemeentebestuur Middelkerke is onder geen beding verantwoordelijk voor de organisatie. Gemeentebestuur 
Middelkerke fungeert louter als aanduider van de organisatie die de drankuitbating voorziet tijdens het 
evenement ‘Vlaanderen Zingt 2019’. De inschrijver handelt in eigen naam en voor eigen rekening.  

Praktische afspraken dienen na toewijzing door de uitbater te worden gemaakt met de dienst evenementen. 

Gemeentebestuur Middelkerke kan geenszins worden aangesproken ter betaling van schadeloosstelling indien, 
om welke reden ook, geen uitvoering kan worden gegeven aan de drankuitbating. 
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