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 201912/29/ בוקריםהפעלת דוכן מזון באירוע ל קול קורא

 בוקריםלאירוע  מזון ושתייה מבקשת לקבל הצעות להפעלת דוכני החברה הכלכלית לישובי הגולן בע"מ
  29/12/2019 ראשוןשיתקיים בצנובר ביום 

 : סף להגשת הצעות תנאי

 רישיון עסק .1

 בהתאם להוראות הדין. רישיון מיצרן מזון .2

בכל אירוע, במהלך השנתיים האחרונות לפי המועד  ומעלה איש 500-לפחות, ל אירועים 3-ב מוכח קודםניסיון  .3
 .האחרון להגיש הצעה בהליך זה

 .(ידי החכ"ל כי אין צורך בתעודת כשרות-למעט לסוג מוצרים לגביהם ייקבע על)תעודת כשרות  .4

 חתימת בעל הדוכן על מסמך התחייבות בטופס זה. .5

 חכ"להסק על ידי ועייבדק על ידי תברואן שי םהרלוונטייהמעוניין להשתתף ואין בידו את האישורים  מציע .6
 המציע יעבור לשלב הנוסף של הבדיקה. ור,ורק לאחר איש

 התנאים הללו מהווים תנאי סף להגשת הצעות ובחינתן.הערה: 

 דוכני מזון

)פנקייק, מלבי,  דוכני קינוחים 2 ;(וכו' דוכנים למכירת בשר )נקניקיות, המבורגרים, אסאדו 2   - דוכנים 5 .1
 קלה, אלכוהול ושתייה חמה( דוכן/בר שתיה ,)שתייה 1 ;(וכו' סחלב, וופל בלגי

 .החכ"למיקומי הדוכנים  יקבעו על ידי  .2

 . לדוכנים חשמלאת המספקת  החכ"ל .3

 הדוכן.כלי אוכל, כוסות, פחי אשפה, ניקיון  -על הדוכן להצטייד בכל הנדרש למכירה .4

 לאישור טכנאי גז. שבכל מקרה יידר -יש לידע במסמכי ההגשה -למשתמשים בבלוני גז .5

 .לא תותר הפעלת מנגלים בתוך המבנה, רק בחוץ .6

 לעמוד בלוח הזמנים הנדרש הקמות, פירוק וסיור ספקים. .7

 ייביםתנאי תברואה מח

כל מוצרי המזון, בשר לסוגיו, ביצים, מוצרי חלב, מוצרי מאפה, מזון מוכן לסוגיו ירכשו מספקים מורשים  .1
 בלבד.

 כל המוצרים יבדקו על ידי תברואן. .2

 דוכנים המוכרים מוצרים הדורשים קירור מתחייבים להגיע עם מקררים לשמירת המזון. .3

 ופינוי אשפה.  ומלאה, ניקיון הדוכן וסביבתהעובדים בדוכן נדרשים לשמור על היגיינה  .4
 

 הגשת הצעות:

 6/12/2019מועד אחרון להגשת הצעות הינו  .1
או  mtznobar@megolan.org.ilהתחייבות המצורף ולשלוח את הבקשה למייל ו הצעה יש לחתום על טופס .2

 .למסור ידנית לאגף תיירות בחברה הכלכלית לידי גליה שטרנברג

 ההצעות: חינתב

 החכ"ל. ינציג 2נציג מחלקת רישוי עסקים במועצה,  -ועדה לבחירת המציעיםה

, הגבוה ביותר שיקבלו את הציון יבחרו ההצעותו - ובאו בפני הועדהי ההצעות שמתקיימים בהם תנאי הסף
 .בהתאם לסוג הדוכן הנדרש
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ייקבעו הזוכים כשני המציעים דוכנים מכל סוג,  2ביחס לדוכנים למכירת בשר ולדוכנים לקינוחים בהם נדרשים 
 שקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאותו סוג דוכן.

 בלבד. הצעה לסוג דוכן אחדיכול להגיש מציע כל 

 

 שלהלן: ריטריוניםבק בהתחשב יעשה ההצעות דירוג

 נקודות. 40 - שיפורט בהצעה איכות וסוג המזון 
  25 -וצרים, ולהקפיד על מחיר שוק סביר . יש לצרף להצעה מחירון מהצעהב ורטומכירה שיפהמחירי 

 נקודות.
 נקודות 25 -ומנסיונו הקודם  מציעיכולתו המקצועית של ההתרשמות הועדה מ 

 נקודות. 10 - תוצרת של הגולן או קצריןו/או  מציע מקומי תושב הגולן או קצריןיתרון ל 
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 29.12.19להפעלת דוכן באירוע בוקרים שיערך ביום  והתחייבות טופס הצעה
 

 פרטי המציע:
 שם:_______________________

 כתובת _____________________________
 טלפון ___________________________

 מס' עוסק מורשה/ח.פ _____________________
 ----------בעל רישיון עסק  

 
 ההצעה

  )בשר/קינוחים/שתיה(צעתי להפעלת דוכן של ה.1
 "(המזון)להלן: " ____________________________ 

 
 לצורך הפעלת הדוכן למכירת המזון אזדקק לציוד /חשמל )נא לפרט(:. 2

____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 )כ/ל( ___________ ויש ברשותי אישור . . לצורך הפעלת הדוכן נדרש לי בלון גז3
 
 :בדוכן פירוט המוצרים שימכרו.  4
 ._______________________א
 ._______________________ב
 . _______________________ג
 .________________________ד
 

 :המציעהתחייבות 

 :צורף להצעתי
  תעודת כשרות 
  ממשרד הבריאותרישיון יצרן מזון 

 רישיון עסק  
 ויכולת מקצועית סיון קודםיתיעוד נ. 

 מחירון מוצרים 

  המוצע איכות וסוג המזוןפירוט 

  הגולן ידי מרביתה הינה מ-הנמכרת עלתוצרת כי התושב הגולן או קצרין ו/או מסמכים המעידים על כי הנני
 )כגון אישור תשלום ארנונה למועצה(. קצריןמאו 

 הנני מצהיר ומתחייב:

ואשמע לכל הדרישות כפי שיינתנו לי  ואני מתחייב לפעול במסגרת תנאי ההסכם ולעמוד בכל הדרישותידוע לי  .1
 .ידי החכ"ל ו/או מי מטעמה לפני האירוע, במהלכו ובסיומו-על

 .לחכ"לכל טענה לי ה ילא תהורשאית לסגור את הדוכן  , תהיה החכ"להחכ"לידוע לי במידה ואחרוג מתנאי  .2

 .החכ"ללעמוד בסטנדרט התצוגה שיוכתב על ידי שעליי ידוע לי  .3

 .מהחכ"ל באישור מראשוכל תוספת לדוכן תעשה בתאום  .4

 אישור מטכנאי גז דרג ב' ליום האירוע.שימוש בבלון גז יעשה לאחר שיוצג  .5

 בתוך מבנה צנובר, רק בחוץ. לא תותר הדלקת מנגליםידוע לי כי  .6

 .החכ"למיקום הדוכן יקבע על ידי ידוע לי כי  .7

 לעניין הפירוק.הן הן לעניין ההקמה והחכ"ל לעמוד בזמנים שיקבעו על ידי ידוע לי ואני מתחייב  .8
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 .ולעמוד בכל תנאי שיקבע דרשילאפשר לתברואן לבצע בדיקות בכל זמן שידוע לי ואני מתחייב י .9

 יותר.ידי או במחירים נמוכים -ידוע לי ואני מתחייב למכור את המוצרים במחירי המחירון שהוצעו על .10

 .חל איסור למכור שתייה בכלי זכוכיתע לי כי ידו .11

 מעט לדוכנים מורשים של בירה ויין.חל איסור למכור אלכוהול ל .12

 המזון יוגש בכלים חד פעמיים בלבד. .13

 מקרה ובכל יעל ובלעדי מלא באופן מוטלת בדוכן שימצאו הסחורה או/ו הציוד על האחריות כי ומוסכם מובהר .14
 .שלי פיצוי או/ו לשיפוי אחראית המועצה תהיה לא, לדוכן או/ו לציוד שיגרם נזק כל או, חבלה של

אני אהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף, בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון ו/או לכל נזק אחר, שייגרם  .15
ם ע"י למועצה, ו/או לכל עובד ו/או לכל צד ג', כתוצאה ממעשה או מחדל, בין אם נגרם על ידי, בין אם נגר

עובדיי ו/או שלוחיי ו/או כל הנתון למרותי, בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור בהצבת הדוכן והפעלתו, 
 ומהשימוש במקרקעין. 

 או אזרחית, נגדה שתוגש תביעה בשל לה שיגרמו הוצאות או/ו נזק כל בגין המועצה את לשפות מתחייבאני  .16
מסמכי  פי-על יהתחייבויותי מילוי מאי נובעת זו שתביעה ככל, כאמור תביעה כנגד להתגונן הצורך ובשל, פלילית

 .הקול הקורא

אני מתחייב לערוך את הביטוחים הנדרשים לכיסוי מלוא אחריותי במסגרת הקול הקורא, וזאת על חשבוני  .17
 על ודיעלה ביטוח מקרה בעקבות וכן הפוליסות והתנאות דרישות כל אחר בקפדנות למלא מתחייב אני המלא.

 .הפוליסות של למימושן לפעול וכן למועצה מידית כך

 .צמית בכל הביטוחים הנערכים על ידיבכל סכומי ההשתתפות הע יאני אשא לבד .18

אני מתחייב, מיד בתום האירוע, לפנות את הדוכנים ממתחם צנובר ולהעמיד את המקרקעין לרשות המועצה  .19
המועצה תהיה רשאית לקחת ו/או  שקיבלתי אותם ביום האירוע.כשהם נקיים מכל אדם וחפץ השייכים לי כפי 

מבלי לגרוע מכל זכות  להשליך לאשפה ו/או לעשות כל דבר אחר עם כל חפץ שיישאר במקרקעין בתום האירוע
 .העומדת לה בקשר עם הפרת התחייבותי זו

אך לא רק, קפה, משקאות,  ידוע לי כי המועצה עשויה להתיר למפעילים נוספים להעמיד דוכנים שונים )כגון, .20
ולא תהיה לי כל בלעדיות בהצבת דוכן, אם אזכה  מזון, ותוצרת( במתחם במהלך האירועים או איזה מהם

 .בהליך זה

עוד ידוע לי ואני מסכים, כי המועצה תהיה זכאית בכל עת לבטל את האירוע, ו/או לשנותם, ובכפוף למסירת  .21
מועד המיועד לאירוע, או ללא מגבלת זמן ככל שמדובר בנסיבות של שעות לפני ה 48 -הודעה לי, לא יאוחר מ 

בכל מקרה לא תחול על המועצה כל  כח עליון )כגון מזג אוויר, שביתה, השבתה, תקופת חירום, לחימה וכו'(.
 חובה לפצותי בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

 

 המציע :_____________________חתימת תאריך _______                                      
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