
 
  
 
 

 ברמת השרון  2023עצמאות ערב   –אלכוהול להפעלת בר  קול קורא  
 

בערב עצמאות  מתחם בר אלכוהול  ה עיריית רמת השרון מעוניינת לקבל הצעות להפעל
למפעיל יש חלק משמעותי בהצלחת  בשדרות ביאליק .  02:00-ל  20:00בין השעות    25/4/2023

ולכן ועדת היועצים של העירייה תבחן ותבחר את המפעיל על בסיס ניסיונו  מתחם הצעירים 
תכנית  מתחם האלכוהול ייכלל בתוך  במוניטין שצבר להוות מותג שיווקי למשיכת צעירים. ו

מיוחדים להפעלת מתחם אלכוהול עפ"י דרישות  התנאי רישוי לפי  מהנדס הבטיחותהבטיחות של 
   . עירייה ומחלקת רישוי עסקים של ה המשטרה 

 
 : לשאת בכל תשלומי עלויות ההקמה והתפעול של בר משקאות הכולל המציע  באחריות  

   . מאובזר עם כל הציודים הנלווים להפעלתו איכותי ובר משקאות  הקמת  .1
 . מוסיקת רקע תפאורה ,   , קישוטיבר שולחנות וריהוט הכולל כסאות   .2
 מטר עפ"י דרישות המשטרה .   2גידור המתחם בגובה של  .3
 הצבת מאבטחים לפיקוח במתחם אלכוהול בכל כניסה בהתאם לדרישות המשטרה.    .4
 . גנרטור מתאים ובהספק העונה לכל צרכי החשמל של המתחם .5
 לדאוג לתאורת שטח ופריסת חשמל בכפוף לדרישות בודק חשמל מוסמך.   .6
 דוכני משקאות ברמה המקצועית ובכמות העונה לכמות הקהל בתוך המתחם. לספק ולצייד  .7
 מקצועיים שיאושרו ע"י קצין רישוי המשטרה.ברמנים העסקת  .8
 שמירת ציודים לפני ואחרי האירוע באחריות המציע.  .9

 . לכל הערב ולהחזיר את המתחם נקי כפי שקיבל לפני הקמת המתחם שמירה על ניקיון המתחם  .10
 

 : דרישות מחייבות ממגישי ההצעות       
 בעל רישיון עסק בניהול תחום בר משקאות .  . א
 . אלכוהולבתחום בר משקאות ובניהול עובדים  מוכח ניסיון  . ב
   בתחום בר משקאות. איכותיים  עמידה בסטנדרטים   . ג
   .  ביטוח חבות מעבידים  . ד
ולהציג  , נקניקיות )בלבד (  סוגי חטיפי בר ונשנושים  האלכוהול ושתייה, פרט סוגי הצגת מ .ה

 .  בולט לעין בשטח הברמחירון בעת ההצעה ולהציג את המחירון המאושר 
עמידה בכל דרישות הבטיחות ואבטחה להפעלת מתחם אלכוהול בהתאם לנוהלי מחלקת   . ו

עסק. רישוי  וקבלת  ישראל  ומשטרת  עסקים  בקשה    רישוי  להגיש  המפעיל  באחריות 
 למחלקת רישוי עסקים ולקבל על עצמו את כל דרישות המשטרה. 

 
 להפעלת בר המשקאות לא יחולו דיני המכרזים. למען הסר ספק על קבלת הצעות   .1

 
העירייה שומרת    העירייה תהיה רשאית לנהל מו"מ על מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.  .2

עה, להאריך את המועד והגשת ההצעות, לפרסם הזמנה לעצמה את הזכות לחזור בה מהצ
חדשה, לקיים מכירת תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא  

 לנכון. 
 

עירייה יידרש להמציא ביטוח חבות מעבידים ולחתום על טופס התנאים  ה"י  ע הזוכה שיאושר   .3
יועץ   להנחיות של  בהתאם  ג'  צד  ביטוח  העירייה   טופס הביטוח של  על  להפעלת המתחם 

 ולחתום על הסכם דברים מחייבים בין הצדדים.  הביטוח של העירייה 
 

ולהגיש בתוך מעטפה סגורה את הצעתם  תרבות    אגף מעוניינים להגיש הצעות מתבקשים לפנות לה
 כולל כל הפרטים שניתן להציג בהתאם לדרישות ולמפרט כולל מחירון וניסיונם המקצועי.  

   .    14:00ד שעה ע 23.2.23  מועד אחרון למסירה 
 . ועדת היועצים בעירייהוהצעות שיוגשו לאחר התאריך לא יובאו לדיון ב                  

 
 אוריון מיכאל 

 מנות תרבות וא אגף מנהל 
 יריית רמת השרון ע
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