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Forslag til udbudsvilkår og kriterier for tildeling af stadeplads ved udbud af faste
stadepladser til madboder i Herning Kommune på kommunale arealer, herunder
stadepladser på vejarealer i gågaderne.
Vs. 15. oktober 2019/MR

Ved Herning Kommunes udbud af faste stadepladser til madboder foreslås det, at der fastsættes følgende
principielle vilkår for tildeling af stadeplads:
Madbodens udseende
Tilbuddet skal ledsages af en beskrivelse af madboden med foto og tegninger med angivelse af ydre mål,
når boden er åben på stadepladsen, hvordan boden er oplyst, såvel inde som ude, samt udformning og
omfang af skiltning.
Det lægges meget stor vægt på, at madboden indgår på en harmonisk måde med de omgivelser, hvor
boden placeres. Der lægges desuden vægt på, at funktionen som madbod afspejles i designet, som gerne
må være klassisk og tidløst med et moderne udtryk. Der lægges vægt på, at skiltning på madboden fremstår
nøgtern og sober, og at eventuel belysning ikke blænder eller udføres i signalfarver.
Indretning af pladsen omkring madboden
Tilbuddet skal ledsages af en plantegning, hvor der redegøres for, hvordan madboden placeres på
stadepladsen, herunder om og hvordan der f.eks. opstilles borde og stole, affaldsbeholdere, parasoller og
lignende.
Der lægges vægt på, at det udstyr tilbudsgiver ønsker at benytte er i solide og gode materialer med god
holdbarhed. Der lægges også vægt på, at der er designmæssig sammenhæng mellem boden og udstyret,
som tilbudsgiver ønsker at benytte til f.eks. opsamling af affald, borde, stole, parasoller mm.
Åbningstider
Tilbuddet skal ledsages af en redegørelse for, hvornår madboden er åben inden for de tidsrum, som er
knyttet til den enkelte placering. Endvidere ønskes en redegørelse for hvordan tilbudsgiver vil holde åbent i
ferier, på helligdage og ved større arrangementer og begivenheder, herunder om der i sådanne situationer
er ønske om ændrede åbningstider end dem, der er knyttet til stadepladsen.
Der lægges vægt på, at tilbudsgiver tager sin del i at medvirke til, at der er aktivitet og liv i byen ved at
åbningstiderne på de enkelte stadepladser udnyttes mest muligt.

Tilbudsgivers erfaring
Tilbudsgiver skal redegøre for sin erfaring eller baggrund med at drive en madbod, herunder hvordan og
med hvor meget personale, madboden drives, når og hvis tilbudsgiver ikke selv arbejder i boden.
Der lægges vægt på, at tilbudsgiver har kendskab til at drive en markedsbod eller en madbod, herunder at
tilbudsgiver, eller dennes personale optræder serviceminded og venligt overfor kunder og gæster i byen i
øvrigt.
Varesortimentet
Tilbudsgiver anmodes om at redegøre for menuen, som tilbydes kunderne.
Herning Kommune ser gerne en stor variation i udbuddet af mad fra de faste madboder i bymidten. I
forbindelse med vurderingen af de indkomne tilbud kan det derfor få betydning, at boderne adskiller sig fra
hinanden på sortimentet.
Fortrinsret
Tilbudsgiver skal oplyse, om man har fortrinsret efter reglerne herom.
Andre vilkår.
Tilbudsgiver skal dokumentere, at den bod, som ønskes opstillet på en af de tildelte stadepladser, opfylder
alle øvrige myndighedskrav for så vidt angå arbejdsmiljø, trafiksikkerhed, veterinære forhold m.v.
Hver tilbudsgiver kan give tilbud på max. tre stadepladser. I så fald skal der indsendes særskilt tilbud på
hver enkelt stadeplads.
Tilbudsgiver skal oplyse, om der ønskes strøm på den tildelte stadeplads.
Det bemærkes, at der til de principielle vilkår også er knyttet en række juridiske og økonomiske vilkår vedr.
bl.a. lejeperiode, opsigelse, betaling af leje mv. som skal respekteres.

