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Nieuwe bieding vrijgekomen standplaatsen
tijdens de Gentse Feesten

Voor de periode 2019-2020 zijn 8 standplaatsen voor eetstanden tijdens de Gentse

Feesten vrijgekomen. De Stad Gent zal de vrijgekomen standplaatsen op dinsdag

21 mei 2019 per openbaar opbod toewijzen aan de hoogstbiedende.  

Procedure

De toewijzing van de standplaatsen zal opnieuw gebeuren via een openbare, elektronische

bieding, gecoördineerd door gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-Gent. De categorie, de ligging

en grootte, de nutsvoorzieningen en instelprijs van de vrijgekomen standplaatsen blijven

dezelfde als in de oorspronkelijke aanbesteding in 2017.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Wie tijdens de eerste procedure al standplaatsen kreeg, kan in deze bieding maximaal 2 extra

standplaatsen bijkrijgen. De uitgebrachte biedingen zijn bindend. Kandidaat-bieders kunnen

hun bod dus niet annuleren om nog te bieden op standplaatsen die later geveild worden.

Om de kandidaat-bieders de mogelijkheid te geven met het systeem van openbare,

elektronische bieding kennis te maken, zal er een proefbieding worden gehouden op maandag

20 mei 2019.

Praktisch

Vrijdag 17 mei 2019 12 uur: deadline voor kandidaat-bieders om zich online te registreren.

Enkel geregistreerde kandidaten kunnen deelnemen aan de bieding.

Maandag 20 mei 2019 om 14 uur: proefbieding

Dinsdag 21 mei 2019 van 10 tot 12.30 uur: toewijzing per openbaar opbod

De algemene toewijzingsvoorwaarden en de uitbatingsvoorwaarden vind je hier.

Contact

Ann Boone, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 323 63 99, e-mail

ann.boone@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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