
 
  
 
 

   ברמת השרון 2023ערב עצמאות  – קלה דוכני מזון ושתייהמתחם הפעלת לקול קורא 
 

בערב דוכני מזון ושתייה קלה מתחם  הלהפעלות ינת לקבל הצעעיריית רמת השרון מעוני

 רמת השרון.  שדרות ביאליקב 02:00-ל 20:00בין השעות  25/4/2023עצמאות 

 

חלק משמעותי בהצלחת הערב ולכן ועדת היועצים של העירייה תבחן מתחם יש הלמפעיל 

 מוניטין שצבר. הותבחר את המפעיל על בסיס ניסיונו ו

 

לפי   של העירייה מהנדס הבטיחותהבטיחות של תכנית בתוך כלל יי המזון והשתייהמתחם 

  .ומשרד הבריאות מחלקת רישוי עסקים של העירייהעפ"י דרישות המשטרה, ותנאי רישוי 

 

באחריות המציע לדאוג להזמנה ותשלום של לוחות החשמל , התאורה , גנרטורים מתאימים  

 אגףלהצבת דוכנים ולסידור הדוכנים לפי סדר הצבתם בתסריט מסוג הדוכן שאושר ע"י ה

 ועל פי כל תנאי הבטיחות והרישוי.  ואמנות לתרבות 

 

 הערה חשובה: 

העירייה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד, ישירים ו/או עקיפים,  המפעיל  פוטר את 

שיגרמו לו ולמי מטעמו מכל סיבה שהיא )הפטור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון( וכי  

הוא ישפה את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שתגרם לה 

 עות שיתקבלו בעירייה בקשר עם הדוכן והפעלתו.בקשר לדוכן, לרבות דרישות ו/או תבי

 
 : המתחם לרבותשל עלויות ההקמה והתפעול תשלומי לשאת בכל המציע באחריות 

   .ונלווים להפעלתהל הציודים כ .1

   .עפ"י דרישות המשטרההמתחם גידור  .2

  יםגנרטורדוכנים כולל שקעים רובוט, ו 20-אספקת חשמל הכוללת פריסות חשמל לכ .3

 .עונה לכל צרכי החשמל של המתחםבהספק ה שתקיםמו

לפחות פנס קוורץ לכל  .לדרישות בודק חשמל מוסמךכפוף פריסת חשמל בות שטח תאור .4

 דוכן. 

  -קהל של כעונה לכמות הכמות בוברמה המקצועית משקאות מזון ווכני ד לספק ולצייד  .5

 איש.  15,000

המתחם נקי כפי שקיבל לפני הקמת ולהחזיר את לכל הערב תחם שמירה על ניקיון המ .6

 .המתחם

 שמירת ציודים לפני ואחרי האירוע באחריות המציע.  .7



 
 

 : דרישות מחייבות ממגישי ההצעות      

 

 .משקאותוה המזוןבעל רישיון עסק בתחום  .א

 בתחום המזון והמשקאות.  ניסיון מוכח  .ב

 המזון והמשקאות.עמידה בסטנדרטים איכותיים בתחום  .ג

 תברואה מחייבים לרוכלות מזון ע"פ משרד הבריאותעמידה בתנאי  .ד

   ביטוח חבות מעבידים . .ה

רחב של  פרט  מהצגת   . ו מגוון  בעת ההצעה מחירון  הצגת  ו ושתייה,  מזון  סוגי  עם 

יש לציין כי העירייה שומרת לעצמה   –בכל דוכן  בולט לעין  המחירון המאושר    תלייתו

 מחויב אישור של העירייה. את הזכות לפקח על המחירים לצרכן והמחירון 

בהתאם לנוהלי מחלקת רישוי ומתחם  העמידה בכל דרישות הבטיחות להפעלת   .ז

 עסקים ומשטרת ישראל וקבלת רישוי עסק.

לארגן מתקן אחד לברזיית מים לשטיפת ידיים עפ"י דרישות התקן של משרד  .ח

 הבריאות

                                תרבות.         ה אגףלהציב דוכני מזון עפ"י המודל שיאושר ע"י  .ט

 ני עיטוש לכל דוכן.להציב מג . י

 לתאם זמני הרכבה ופירוק של הדוכנים . .יא

 
 ההצעה: 

 
ולל _______ ₪ כ  -סכום של כלעיריית רמת השרון בעבור הנ"ל תעביר החברה המציעה 

 מע"מ 
 

: ________  ₪ כולל מ.ע.מ עבור  הסכום  הסכום שתגבה החברה מכל משתתף  יש לפרט את  
 כל דוכן 

 
 
 

ה עלויות  בכל  לשאת  החברה  אין    הפעלהבאחריות  ולעירייה  הנ"ל  התחייבות במחירים  כל 
 המתחם.  הפעלת ותפעולכספית ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 הערות כלליות: 

 

העירייה באמצעות הפיקוח העירוני לא תאפשר הפעלת דוכני מזון מעבר למתחם  •
תרבות ולבין מנהל ה אגףריט האירוע וכפי שהוגדר בסיור השטח בין ששהוגדר בת

בהתאם של העירייה דס הבטיחות נהחברה כפי שמפורט בתוכנית הבטיחות של מה
 לרישיון העסק שהוצא ע"י העירייה ובאישור המשטרה .   

 

החברה המציעה באמצעות מהנדס/ת מזון מטעמה תגיש למחלקת הרישוי בעירייה  •
ולמשרד הבריאות רשימה מפורטת ומסודרת של כל דוכני מזון  ושתייה לצורך קבלת 

 רישיון מסודר כולל כל הפרטים של סוגי המזון  והשתייה. 
 

סר ספק במידה וחברה לא תשיג רישיון ממשרד הבריאות להפעלת הדוכנים  למען ה •
 לא יהיה תוקף להסכם בין העירייה לבין החברה .  

 

ביום   17:00החברה המציעה מתחייבת להיות מוכנה לתפעול הדוכנים עד שעה  •
ריט שנקבעה  שהאירוע , כאשר כל הדוכנים מאורגנים ומסודרים עפ"י תכנית הת

בתוכנית האירוע בשדרה מול העירייה ובהתאם לסיכום הדברים הטכניים שתואמו 
עם מנהל ות ע"י מחלקת תרבבשטח בין הצדדים בסיור שטח שהתקיים במקום 

 החברה וצוות ההפקה.  
  

העירייה    מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.  םהעירייה תהיה רשאית לנהל מו"מ ע •
מ בה  לחזור  הזכות  את  לעצמה  קוראשומרת  והגשת  הקול  המועד  את  להאריך   ,

בין המציעים השונים או חלקם או   התמחרות, לקיים  קול קורא חדשההצעות, לפרסם  
 אחר שתמצא לנכון.לנקוט בכל הליך 

 

עירייה יידרש להמציא ביטוח חבות מעבידים ולחתום על טופס ה"י  עשיאושר  וכה  הז •
בהתאם  ג'  צד  ביטוח  העירייה   של  הביטוח  טופס  על  המתחם  להפעלת  התנאים 

 . עם העירייהולחתום על הסכם להנחיות של יועץ הביטוח של העירייה 
  

העירייה שומרת לעצמה את הזכות בהתאם לבטל את ההסכם ללא דמי ביטול או  •
ה של כוח עליון המונע את מתן השירותים לרבות התפרצות מגיפה, וכל קנס במקר

 מה שקשור במגפת הקורונה.
 

 
ולהגיש בתוך מעטפה סגורה מעוניינים להגיש הצעות מתבקשים לפנות למחלקת תרבות  ה

כל הדרישות המחייבות הבאות: רישיון עסק בתחום המזון והמשקאות, את הצעתם כולל  
 .  ניסיון מוכח והמלצות, ביטוח חבות מעבידים, מפרט סוגי המזון והשתייה כולל מחירון  

 .  15:00עד שעה    23.2.23 –  מועד אחרון למסירה
 

 רמת השרון   2כתובת משרד אגף התרבות והאמנות : מרדכי 
 

 .עדת היועצים בעירייהוהצעות שיוגשו לאחר התאריך לא יובאו לדיון בו                  
 

 מיכאל אוריון 
 אגף תרבות ואמנות מנהל 

 עיריית רמת השרון  
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