רמלה

עיריית

הוראות למשתתפים  -יריד מזון ודוכני סדקית

עיריית רמלה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת גופים ,העומדים בתנאים המפורטים להלן ,להציע
הצעות להפעלת וניהול של דוכנים למכירת מזון ,שתיה קלה וסדקית ,בהתאם לקבוע בכל מתחם
ומתחם ,כמפורט להלן ,במהלך שוק האוכל בפסטיבל "רמלה עיר עולם" השני לתרבות וקולינריה אשר
עתיד להתקיים בחול המועד סוכות בתאריכים ( 25-27.9.2018להלן" :המציע" ו" -הפסטיבל"
בהתאמה).
הפסטיבל יתקיים בשלושה מתחמים:
מתחם א' 25 :דוכני מזון וסדקית ,ברחבת המגדל הלבן ,מתחם מרכזי סגור ,בו יתקיימו רוב ההופעות
והפעילויות של הפסטיבל ,מתוכם  17דוכני מזון ושתיה שיכללו מגוון סוגי מזון של מאכלי
עדות ,שיוכנו במטבח מאושר בעל רישיון יצרן .כמו כן ,במתחם יופעלו בין  6-8דוכני סדקית,
בהם ימכרו תכשיטים ,תיקים ,דברי סדקית ,עציצים ,כובעים וצעיפים ,דברי אמנות -
לרבות ,קרמיקה ,ציורים ,תמונות ,מלאכת יד ,וכדומה .מבלי לגרוע מהאמור ,יובהר ,כי
העירייה תהא רשאית לדרוש הוספת  4דוכני מזון /קפה מאוישים נוספים (ללא חיבור
לחשמל ומים) לשם הצבתם במוקדי פעילות במקומות שונים בעיר .
יצוין כי ברחוב הסמוך ,מחוץ למתחם ,יתקיים שוק דוכני סדקית :צעצועים ,בגדים ,מתנות,
תכשיטים וכו' ,של תושבי העיר והסביבה ,שאינם מזון וכי קול קורא זה אינו מתייחס
לדוכנים אלו.
יודגש כי במקרה בו יהיו עד  10דוכנים ,רשאית העירייה למקם אותם בתוך מתחם א' בצד
דוכני הזכיין.
לעירייה שמורה הזכות להוסיף אירועים נוספים במהלך הפסטיבל ,באחד או יותר מימי
הפסטיבל .הזוכה במתחם א' יספק לעירייה עד  40דוכנים מעוצבים עם גגון וגרלנדה של
מנורות להצבה בשטח אירוע ,ללא תלות במספר הדוכנים שיסופקו ,הזוכה יספק שוקת
ברזיות לחיבור למים וביוב ו 2 -כיורים ניידים .הודעה על כוונת העירייה להוסיף מתחם,
כאמור ,תימסר לזוכה  10ימים מראש לפחות .יודגש כי הזוכה יספק את הדוכנים והכיורים
בלבד ללא אספקת טובין ו/או עובדים .ממכר הטובין יתבצע ע"י רוכלים תושבי העיר .כמו
כן ,סוג הדוכנים אינו חייב להיות זה שסופק למתחם המרכזי.
מתחם ב'" 3 – 1 :משאיות אוכל" ( )Food Trucksברחוב דני מס (בסמוך למתחם הסגור).
יצוין כי ,ברחוב יתקיים שוק דוכני סדקית :צעצועים ,בגדים ,מתנות ,תכשיטים וכו' ,שאינם
מזון וכי קול קורא זה אינו מתייחס לדוכנים אלו.
מתחם ג'" :משאית אוכל" -בית קפה נייד /קפטריה /קינוחים וגלידות בסמוך לבריכת הקשתות.
פירוט מורחב יותר ,הכולל הוראות כלליות ודרישות העירייה להפעלת כל אחד מהמתחמים מצוי
בנספח ב' למסמכי הקול הקורא.
ניתן להגיש הצעה לכל אחד מהמתחמים ,לשניים מהם ,או לשלושתם
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 .1כללי
א .העיר רמלה מונה מעל ל 80,000-תושבים .זהו פסטיבל עיר עולם השני בעיר .הראשון התקיים
בשנת  2017במהלך חופשת הסוכות .האירוע פתוח לציבור הרחב ומשך אליו קהל רב.
ב.

בתאריכים  ,25-27.9.2018יתקיים הפסטיבל בין השעות  ,22:00 – 11:00בהתאם לפירוט
המתחמים שלעיל.
הזוכה יקבל לעיונו את תכנית הפסטיבל  10ימים לפני האירוע .למען הסדר הטוב בלבד,
המציעים יוכלו לעיין בתכנית הפסטיבל משנה שעברה כבר במועד הגשת ההצעות.
יובהר ,כי בכוונת העירייה להפיק פסטיבל באותה רמה ,ואף גבוהה יותר ,אך אין היא מתחייבת
להופעות ו/או פעילות משום סוג.

ד.

מתחם א' יהיה מתחם סגור ,שטחו המוערך של המתחם בו יוצבו דוכני האוכל והשתייה
והסדקית עומד על כ 4,200-מ"ר.
מתחם ב' הינו רחוב פתוח לכלל הציבור ,בקרבת מתחם א'.
מתחם ג' מצוי בקרבת בריכת הקשתות.

ה.

הפסטיבל יהיה פתוח לקהל הרחב ,ללא תשלום ,למעט מס' מופעים בתשלום סמלי ,והעירייה
מעריכה את כמות המבקרים הצפויה בכ 50,000-איש .יובהר ויודגש כי מדובר בהערכה בלבד
ואין העירייה מתחייבת למספר מבקרים.

ו.

המציע הזוכה ,ישיג את כלל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך מתן
השירותים לרבות אישורי העירייה וחתימה על הסכם ,רישיון יצרן ,אישור משרד הבריאות
ליריד/ממכר מזון ,אישורי הביטוח הנדרשים ,אישור עוסק מורשה ,אישור חשמלאי מוסמך
לתקינות מכשירי חשמל ,אישור על ניהול כספים כדין וכד' ,ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך,
הכל קודם לתחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להם.

ז.

כל הפעולות הכרוכות בהצבת הדוכנים ,לרבות הובלתם ,הצבתם ,חיבורם לחשמל ומים,
בדיקתם וכיו"ב ייעשו על ידי המפעיל ועל חשבונו .ביום הצבת הדוכנים יש לעבור בדיקת מהנדס
בטיחות ומהנדס חשמל .בגמר האירוע על המפעיל לדאוג לפינוי כלל הדוכנים והשבת האזורים
בהם הוצבו הדוכנים לעירייה פנויים מכל חפץ ונקיים.

ח.

במתחמים א' – ב' ,בשלב זה ,חל איסור מוחלט על מכירת אלכוהול ,במידה ויתקבל אישור על
ידי משטרת ישראל -הזוכה יהא רשאי למכור אלכוהול בכפוף להוראות כל דין.
בכל מקרה ,חל איסור מוחלט על מכירת מוצרי טבק ועישון ,מסטיקים ופיצוחים ,ועל מכירת
בקבוקי זכוכית ופחיות שתייה.

ט.

המציע הזוכה יעסיק טכנולוג מזון אשר יפקח על ההכנות ובמהלך הפסטיבל אשר יוודא ,כי הכנת
המזון ומכירתו עומדים בדרישות משרד הבריאות.
במתחם א' – חלק ממחירי המוצרים יהיה מפוקח .מחירי המוצרים יהיו בהתאם למחירון
המצורף כנספח ב'.

ג.

י.

יא .באשר למתחמים ב'-ג' מחירי השתייה הקלה והמזון המוצעים  ,יאושרו מראש על ידי העירייה.
יב .המציע הזוכה יידרש לערוך את כל הביטוחים הנדרשים עבור כל מתחם ומתחם.
יג.

המציע הזוכה יהיה זכאי לכל ההכנסות ממכירת המזון והשתייה במהלך ההופעות.
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יד .מובהר ,למען הסר ספק ,כי המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין שירותיו.
טו .על המציע לערוך ,על חשבונו ועל אחריותו ,את כל הבירורים והסידורים הדרושים לו ברשות
המקומית ו\או בכל מוסד ו\או גוף אחר ,לשם קבלת כל המידע הדרוש לו בנוגע להצעתו ולשם
הכנת ושקלול הצעתו והגשתה.
טז .עם הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,כמי שערך כל
בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי הוא לא הסתמך על מצג כלשהו של
העירייה ו\או מי מטעמה ,ולא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי
ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו\או המופיע בה ו\או שאינו מופיע בה.
יז.

תינתן עדיפות למציע אשר יעסיק עובדים תושבי רמלה .לעניין סעיף זה ,מציע אשר 30%
ממועסקיו ו/או מפעילי הדוכנים במתחם הם תושבי העיר ,ייחשב כמעסיק המעדיף העסקת
תושבי רמלה.

 .2ההצעה
א .המציע הינו בעל הכישורים והניסיון הנדרשים לשם ביצוע העבודה.
ב .הצעת המציע תוגש על גבי טופס "הצעת המציע" המצורפת למסמכים אלה.
ג .בשיקולי בחירת הזוכה ,העירייה תבחן את גובה ההצעה ואיכות ההצעה ,בהתאם למפורט
מטה.
 .3תנאי סף:
תנאי סף להפעלת דוכני מזון ומשאיות מזון (:)Food trucks
א.
)1
)2

במתחם א'  -על המבקש להגיש הצעות להיות בעל ניסיון מוכח של  2שנים לפחות,
במהלך  5השנים שקדמו לפרסום קול קורא זה ,בהצבה ותפעול של דוכני מזון ושתיה
קלה באירועים פומביים בהם לקחו חלק לפחות  5000מבקרים.
במתחמים ב' ו ג'  -על המבקש להגיש הצעות להיות בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות,
במהלך השנתיים שקדמו לפרסום קול קורא זה ,בהצבה ותפעול של משאיות מזון
באירועים פומביים בהם לקחו חלק לפחות  5,000מבקרים.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע מסמך המפרט את ניסיונו ,את הגופים עבורם
ניתן השירות ,את המועד בו ניתן השירות וכן פרטי אנשי הקשר בגופים וכן יצרף המלצות
מגופים להם נתן את השירות האמור.
ב.

המשתתף בעל תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות המוסמכת על פי חוק איסור הונאה
בכשרות ,התשמ"ג .1983-על התעודה להיות בהשגחתו של משגיח כשרות מטעם הרבנות
המוסמכת על ידי המדינה.
להוכחת עמידתו בתנאי הסף ,על המציע לצרף להצעתו העתק התעודה.
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לצורך הכנת המזון במתחם א' (דוכני מזון בלבד) המשתתף יציג רישיון עסק לקייטרינג ,פריט
 4.6ה' בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג .2013-הקייטרינג בבעלותו
ו/או קייטרינג איתו הוא קשור.
להוכחת עמידת המציע בתנאי זה ,על המציע לצרף להצעתו צילום של רישיון עסק לקייטרינג.
לעניין זה יובהר ,כי רישיון של אחר ,בשירותיו המציע עתיד להשתמש ,ייחשב כרישיון המציע
לעניין סעיף זה.

ד.

לצורך הכנת המזון במתחמים ב' וג' (משאיות מזון) המשתתף יעמוד בדרישות משרד הבריאות
לצורך קבלת רישיון עסק לרוכלות מזון ,פריט  6.9א בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני
רישוי) ,התשע"ג.2013-
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה ,על המציע לצרף בקשה לרישיון לרוכלות שתועבר
למשרד הבריאות לאישור.

ה.

מציע המעוניין להגיש הצעתו להפעלת מתחם א' בלבד ,יצרף להצעתו ערבות בנקאית
אוטונומית ע"ס ( ₪3,000במילים :שלושת אלפים  )₪בתוקף עד ליום  ,26.8.2018להבטחת
קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,אשר תהיה בלתי מותנית וניתנת למימוש ללא הגבלות
ו/או התניות בתוך  7ימים מיום קבלת הדרישה לכך ,לטובת עיריית רמלה ,בקשר עם קול קורא
לקיום שוק אוכל ודוכני סדקית בפסטיבל "רמלה עיר עולם" השני לתרבות וקולינריה להפעלת
מתחם א'.
מציע המעוניין להגיש הצעתו להפעלת מתחם ב' או ג' ,יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית
ע"ס ( ₪ 1,000במילים :אלף  )₪למתחם בתוקף עד ליום  ,26.8.2018להבטחת קיום
התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,אשר תהיה בלתי מותנית וניתנת למימוש ללא הגבלות ו/או
התניות בתוך  7ימים מיום קבלת הדרישה לכך ,לטובת עיריית רמלה ,בקשר עם קול קורא
לקיום שוק אוכל ודוכני סדקית בפסטיבל "רמלה עיר עולם" השני לתרבות וקולינריה להפעלת
מתחם ב' או ג'.
מציע המעוניין להגיש הצעתו להפעלת שני מתחמים או יותר ,יצרף להצעתו ערבות בנקאית
אחת הכוללת את הסעיפים הרלוונטיים להצעתו .לדוגמא ,ככל שהצעת המציע תתייחס
להפעלת כל המתחמים עליו לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  ₪ 5,000בתוקף
עד ליום .26.8.2018

ו.

ז.

 .4אופן הגשת ההצעה:
המעוניינים להגיש מענה לקול קורא זה יגישו את המסמכים הבאים:
א .טופס ההצעה ,המצורף למסמכי הקול הקורא כנספח א'.
במתחם א'  -על המציע להגיש מסמך מפורט המציג את דוכני המזון ,הכיסאות והשולחנות
אותם בכוונתו להקים ולהציב .כמו כן ,עליו לפרט את סוגי המזון אותו הוא מתכוון למכור
והמקור המאושר בו הוכן המזון ותעודת כשרות במתחם .כמו כן יציג המשתתף את דוגמת
דוכני הסדקית וסוגי הטובין שימכרו בהם.
במתחמים ב' וג'  -על המציע להגיש מסמך מפורט המציג את משאיות המזון אותם בכוונתו
להקים ולהציב וכן את המחיר אותו בכוונתו לגבות עבור השתייה הקלה והמזון במשאיות.
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ב.

כלל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 רישיון עסק פריט  4.6ה'  -קייטרינג ,בר תוקף (אפשרי של קייטרינג שהמציע עובד איתו),
עבור המזון ליריד המזון במתחם א' .כל רישיון נדרש בהתאם לחוק ובכלל זה :רישיון יצרן,
רישיון עסק ורישיון משרד הבריאות.
 ניסיון – במתחם א'  -פירוט ביצוע עבודה דומה ברשויות נוספות /פסטיבלים/
אירועים/המלצות ,בשלוש שנים האחרונות.
 במתחם ב'  -פירוט ביצוע עבודה דומה ברשויות נוספות /פסטיבלים /אירועים/המלצות,
בשנה האחרונה.
 במתחם א'  -תמונות והדמיה של דוכני אוכל וסדקית למתחם המרכזי ,שולחנות וכסאות,
במתחם ב' ו:ג' – תמונות של משאיות האוכל המוצעות.
 תעודת כשרות.
 נספח מזון מלא לכל מתחם ומתחם (מצורף כנספח ב').
 תצהיר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כמסמך .3
 תצהיר העדר הרשעות בנוסח המצ"ב כמסמך .4
 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המציע.
 אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז
( 1976להלן" :חוק מע"מ") ,או שהוא פטור מנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח המצ"ב כמסמך .2
 ערבות בנקאית בהתאם לנדרש בסעיף (3ה).

ג.

הוגשה הצעה ע"י תאגיד יצרף המציע ,בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את המסמכים הבאים:
 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המציע.
 תדפיס נתונים עדכני של המציע בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של
המציע (אין צורך בפירוט שעבודים).
 אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המציע הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי
הקול קורא הן של מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל דבר וענין וכי
מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או
אחר שיידרש.

ד .כלל מסמכי הקול הקורא ,כאשר הם חתומים על ידי המציע.
 .5שאלות והבהרות
א .בכל מקרה של שאלה ו\או בקשת הבהרה על המשתתפים לפנות בכתב אל הגב' גלית יעקב
במייל  ,galit@ramla.muni.ilעד ליום ה'  16.8.18בשעה 12:00
ב .העירייה תשיב לכל המציעים עד ליום א'  19.8.2018בשעה  ,16:00כל מציע ייחשב כמי
שהשאלה ו\או הבקשה וכן תשובת העירייה הובאו לידיעתו ,ולא תישמע מצדו כל טענה בעניין
זה נגד העירייה ו\או מי מטעמה.
 .6הגשת ההצעה
א .את ההצעה על כל צרופותיה ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע כדבעי ,יש להעביר ,במסירה
ידנית ,למחלקת נכסים – לידי גב' גלית יעקב מנהלת מדור ביטוחים ומכרזים ברח' שמשון
הגיבור  15רמלה ,בין השעות  , 08:00-15:00עד ליום שלישי –  21.8.2018בשעה  .12:00הצעות
שיתקבלו לאחר מועד זה יוחזרו למציע ולא ייבחנו.
לבירורים יש ליצור קשר בטלפון .08-9771688
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ב .תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו תודיע העירייה למציע על אי קבלתה כאמור להלן ,בכל
מקרה ,ההצעה תפקע תוך  90ימים מהיום האחרון שנקבע להגשת הצעות בהליך זה.
 .7בחירת ההצעה
לצורך בחירת הזוכה תפעל העירייה בהתאם להוראות המפורטות להלן:
א .אין עיריית רמלה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה/הטובה ביותר ,או את כל ההצעה בשלמותה.
ב .העירייה תהא רשאית להכריז על יותר מזוכה אחד ו/או לפצל את ההתקשרות בין מס' זוכים.
בכל מקרה לא יהיה יותר מזוכה אחד בכל מתחם.
ג .תיאום הצעות מהווה הפרה חמורה על עקרונות דיני המכרזים וכן מהווה הסכם כובל אסור,
המהווה עבירה פלילית .בהתאם לקבוע בהוראות חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח.1988 -
המציע או מי מטעמו לא יפעל בשום אופן לתיאום הצעתו עם הצעת מציע אחר כלשהו ,,ולא יפעל
או יחדל מלפעול ,בתיאום עם מציע פוטנציאלי או מציע בפועל ,בקשר עם הצעה זה.
ד .בחירת הזוכה :לצורך קביעת הזוכה תדורגנה הצעות המשתתפים ע"פ הניקוד המפורט להלן:
מתחם א'  -המתחם המרכזי הסגור:
 25%גיוון המזון בדוכני המזון ,בהתאם לפירוט בנספח המזון (נספח ב')
 15%גיוון במוצרי הסדקית.
 10%אחוז ההנחה אשר ינתן לאספקת דוכנים.
 20%נראות הדוכנים ,השולחנות והכיסאות ,בהתאם לתמונות.
 10%הצעת התשלום.
 20%ניסיון באירועים קודמים.
מתחם ב' – משאית /משאיות אוכל ברחוב דני מס:
 40%גיוון המזון בהתאם לפירוט בנספח המזון (נספח א').
 25%נראות המשאית ,השולחנות והכיסאות ,בהתאם לתמונות.
 15%הצעת התשלום.
 20%ניסיון באירועים קודמים
מתחם ג'  -משאית אוכל סמוך לבריכת הקשתות:
 40%התמחות המשאית שתוצע (תינתן עדיפות לבית קפה נייד /קפטריה /קינוחים
וגלידות.
 25%נראות המשאית ,השולחנות והכיסאות ,בהתאם לתמונות.
 15%הצעת התשלום.
 20%ניסיון באירועים קודמים.
ה .מציע אשר יגיש הצעה כוללת להפעלת כל המתחמים ,יקבל  5%נוספים לציונו בגין כל מתחם,
יובהר ,כי לציון הכולל לא יתווספו יותר מ.15%-
 .8הודעה על הזכייה וההתקשרות
א .הצעות המשתתפים ,תובאנה בפני ועדת הצעות פטורות ממכרז ,אשר תבחר את ההצעה/ות
הזוכה/ות בקול קורא (להלן :״פרוטוקול הזכייה״).
בין הזוכה/ים לבין הרשות ייחתם הסכם התקשרות בתוך  14ימים מיום פרסום פרוטוקול
הזכייה.
ב .תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעת הזכייה ,ימציא כל זוכה לרשות את הסכם ההתקשרות על
נספחיו שיומצא לו על ידי הרשות כשהוא חתום על ידו ,בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש
לרשות ,בעקבות זכייתו ,לרבות ערבויות ואישורי ביטוח.
ג .איחר הזוכה בביצוע התחייבויותיו על פי סעיף (8ב) לעיל ,במלואן ובמועדן ,ישלם לרשות פיצוי
בסך של ( ₪ 1,000אלף שקלים חדשים) בגין כל יום של איחור וזאת ,מבלי לפגוע בכל סעד לו
זכאית הרשות על פי הדין.
בכבוד רב,
רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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נספח א'
 .1הערות כלליות לפסטיבל:
א .הזוכה יגיש תיק בקשה לרישיון עסק ליריד מזון ,פריט  7.7י' לפי צו רישוי עסקים למתחם א',
ובקשה לרוכלות מזון עבור משאיות האוכל ,פריט  6.9א' במשרד הבריאות ובעירייה.
ב .העירייה תספק מטפים ,כנדרש ע"י כיבוי אש.
ג .העיריה תספק חשמל במתחם המרכזי (מתחם א') ובאזור השוק (מתחם ג').
ד .התחייבות לעמידה בתנאי המשטרה:
( )1המציע שיזכה מתחייב להגיש רשימת כל העובדים בדוכנים ובמשאיות ,לבדיקה ואישור
של המשטרה .לא יועסקו מאחורי הדוכנים ובמשאיות אנשים שלא קבלו אישור
מהמשטרה.
( )2יוגש אישור חשמלאי מוסמך ,בתוקף של מק'  3חודשים ,עבור כל מכשירי החשמל.
( )3בשלב זה לא יוגש ו/או ימכרו משקאות אלכוהוליים .במידה ויינתן אישור ,הזוכה יקבל
את האפשרות למכור בכפוף להגבלות שייקבעו על ידי הגורם המאשר ועיריית רמלה.
 .2הערות כלליות למתחם המרכזי (מתחם א'):
א .מתחם האוכל נמצא במתחם הבמה המרכזית של הפסטיבל .קיימת הצללה במתחם הישיבה.
ב .התחלת רישוי אירוע במתחם הסגור  -בשעה ( 10:00לאחר שעה זו לא ניתן להכניס כלי
רכב למתחם).
ג– .במתחם קיימות  7עמדות חשמל , ,בכל עמדה יסופק  16אמפר חד פאזי .הזוכה יעביר
את מאפייני צריכת החשמל של המכשירים בהם הוא מתכוון להשתמש  ,כדי לאפשר
התארגנות מראש.
ד .חל איסור להשתמש בגז ,גנרטור ואש גלויה .למעט טבון סגור לפיצה או מאפים אשר
אושר על ידי משרד הבריאות.
ה .חל איסור על ממכר שתיה בפחיות ובבקבוקי זכוכית.
ו .הכנת המזון תתבצע בקייטרינג עם רישיון .במקום הכנות סופיות בלבד ,ע"פ אישור משרד
הבריאות.
 .3הערות כלליות למתחם המרכזי (מתחם ב'):
א .ממכר שתיה מותר לעת עתה בבקבוקי פלסטיק בלבד ,במידה ויאושר ע"י המשטרה גם ממכר
בפחיות ובבקבוקי זכוכית יובא האישור לידיעת הזוכים.
 .4הצעת החברה תכלול את המרכיבים הבאים:
 .11.1חלק א' :שוק אוכל ודוכני סדקית במתחם המרכזי הסגור של הפסטיבל
א .דוכנים:
  15דוכני מזון מעוצבים ברמה אסתטית גבוהה ,עם חזית סגורה ,וגגון. גרלנדה של חשמל עם נורות לאורך הגגון.  10דוכנים מעוצבים עם גגון עבור רוכלים של סדקית ,שיוצבו סמוך לשוק האוכל.ב .שולחנות וכסאות:
 הצבת  8שולחנות עגולים עם  8כסאות סביב כל אחדג .מים וכיורים:
  1-2עמדות ברזיות עם שוקת ו 4 -ברזים בכל אחת ,כולל צינורות חיבור למים וביוב,במיקום שהעירייה תורה עליו.
  3עמדות כיור בודד נייד עם מיכל  10ליטר ודלי לאיסוף דלוחין. מס' הכיורים עשוי להשתנות בהתאם לדרישות מ .הבריאות.8/..
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ד .ציוד להכנת מזון:
 כל הציוד הנדרש להכנת המזון (מקרר ,טוסטר ,מיקרוגל ,וכו'). כבלים נדרשים לחיבור המכשירים לנקודת ההתחברות.ה .מזון:
 הכנת מזון ,בהתאם למפרט בנספח ,במטבח העסק ,והובלתו לפסטיבל. הכנות סופיות במתחם האוכל ,אך ורק ע"פ אישור משרד הבריאות. ממכר מזון לקהל הרחב ,בכל הדוכנים ,בכלים חד פעמיים ,בהתאם למחירים המוסכמים,במשך כל שעות הפסטיבל.
ו .סדקית:
 טובין מגוון לממכר בדוכני הסדקית :תכשיטים ,תיקים ,צעצועים ,דברי אמנות לסוגיהם,קרמיקה ,ציורים ,תמונות ,מלאכת יד ,כובעים וצעיפים ,דברי סדקית וכדומה
לעירייה שמורה הזכות להוסיף אירועים נוספים ,במהלך הפסטיבל .הזוכה יספק לעירייה
עד  40דוכנים מעוצבים עם גגון וגרלנדה של מנורות להצבה בשטח אירוע ,שוקת ברזיות
לחיבור למים וביוב ,ו 2 -כיורים ניידים .הודעה על כך תמסר לזוכה  21יום מראש לפחות.
יודגש שהזכין יספק את הדוכנים והכיורים בלבד ללא אספקת טובין ו/או עובדים .ממכר
הטובין יתבצע ע"י רוכלים תושבי העיר .כמו כן ,סוג הדוכנים אינו חייב להיות זה שסופק
למתחם המרכזי.
 .11.2חלק ב'" :משאיות אוכל" ברחוב דני מס  -צמוד למתחם הפסטיבל
א .משאיות:
 העמדת  3 – 1משאיות מזון ,מאובזרות ,המאפשרות הפעלה ,ללא חיבור לתשתיות. הכנה וממכר "מזון אתני"  -מאכלי עדות ,בכלים חד פעמיים.ב .הצבת  2שולחנות עם  6כסאות מסביב ,סמוך לכל משאית.
 .11.3חלק ג'" :משאית אוכל" בגן הנשיא ,סמוך לשוק רמלה
הצבת משאית אוכן  ,מאובזרת ,המאפשר בישול והכנת מזון.
א.
הכנה וממכר "מזון אתני"  -מאכלי עדות ,בכלים חד פעמיים.
ב.
הצבת  2שולחנות עם  6כסאות מסביב ,סמוך לכל משאית.
ג.
העירייה תספק חיבור לחשמל .יש להיערך עם מים וניקוז.
ד.
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הצעת המציע:
.1

אני/ו הח"מ מצהיר/ים כי קראתי/נו את כל מסמכי הקול הקורא לרבות נספחיו ולרבות ההסכם
שצורפו לו ,וכי ברצוננו להגיש הצעתנו לקיום (להלן" :השירות" או "העבודות").

.5

אני\ו מצרף\פים את כל מסמכי הקול הקורא שהומצאו לי\נו ע"י העירייה ואת כל המסמכים
הנדרשים כפי שצוין בהוראות למשתתפים ,לאחר שחתמתי\נו עליהם כנדרש בתנאי הקול הקורא
ואני\נו מצהיר\ים כי תוכנם מובן לי\נו היטב.

.6

ידוע לי\נו כי העירייה זכאית לבטל את הקול הקורא מכל נימוק עפ"י דין.

.8

אם הצעתי/נו תתקבל ,הנני/נו מתחייב/ים לחתום על החוזים על כל מסמכיהם בתאריך שיידרש
על ידי העירייה ,וזאת לא יאוחר מ 7-ימים מהודעת העירייה על זכייתי/נו.

.9

הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו עד ליום  ,28.09.2018כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה.

הצעתנו תמורת מתן השירות כמפורט בתנאי הקול הקורא וכן בהסכם ההתקשרות ,הינה כמפורט
להלן:
מתחם א' -
תמורת הפעלת שוק האוכל וסדקית במתחם המרכזי אנו מעוניינים לשלם לעירייה סך של:
___________ ₪
ברור לנו כי תנאי להפעלת המתחם המרכזי הינו נכונות להעמיד עד  40דוכנים נוספים אשר יוצבו
במתחמים נוספים .הזוכה יספק לעירייה דוכנים מעוצבים עם גגון וגרלנדה של מנורות להצבה בשטח
אירוע תמורת תשלום כאמור להלן ,שוקת ברזיות לחיבור למים וביוב ,ו 2 -כיורים ניידים ,ללא תשלום.
תמורת אספקת הדוכנים ,במתחמים הנוספים ,לתקופת הפסטיבל ,אם יתקיים ,העירייה מוכנה לשלם
לזוכה סך של  ₪ 200לדוכן.
באפשרותי להציב הדוכנים ,אחוז ההנחה לאספקת דוכן יחיד הוא( _____ :על המציע לציין את אחוז
ההנחה לאספקת דוכן).
מתחם ב' -
תמורת העמדת " 3 – 1משאיות אוכל" ברחוב סמוך ישולם לעירייה סך של₪ ________________ :
למשאית אחת (יש לציין את מספר המשאיות).
מתחם ג' -
תמורת העמדת "משאית אוכל" סמוך לבריכת הקשתות ישולם לעירייה סך של. ₪ _____________:
ההצעה לוקחת בחשבון את האספקה ,ההובלה ,ההצבה ,ההפעלה והכנת מזון ומכירתו בהתאם
למחירים בנספח המצורף ,וכן את כל יתר ההוצאות של המציע ,לצורך ביצוע התחייבויותיו במשך כל
ימי הפסטיבל.
__________________
שם החברה

________________________
חתימה וחותמת
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רמלה

עיריית
נספח א' – 1/מזון ומחירים:
מתחם א' :המתחם המרכזי הסגור של הפסטיבל
סוג האוכל

מס'
דוכן
1

נקניקיה בלחמניה
המבורגר בלחמניה
פיצה – משולש
פיצה עגולה משפחתית
תפוח אדמה מוקרם
פופקורן קטן/גדול
שערות סבתא קטן/גדול
ברד קטן/גדול
עוגות ,קרפ ,קינוחים,
קפה

6-17

מנות מאכלי עמים
עסקית בצלחת חד
פעמית  +שתיה
(כגון :תוניסאי ,עירקי,
מרוקאי ,הודי ,בוכרי,
איטלקי – פסטות,
דרום אמריקאי,
סיני תאילנדי,
אחר – יש לפרט

2
3
4

5

תיאור המזון המוצע

ציוד נדרש

עלות
מקס' מנה
₪
10
17
7
25
20
5/10
4/7
3/5
5-15
25

5
בקבוק  330מ"ל
מים בצרוף מנת אוכל
7
מים ללא רכישת אוכל
8
בקבוק  330מ"ל
מוגז /מיץ בצרוף אוכל
10
מוגז/מיץ ללא אוכל
2
טרופית
אין למכור גומי לעיסה ,סיגריות גרעינים ,פיצוחים ומוצרים עם אריזות העלולות להוות סכנה מבחינה
בטיחותית לציבור.
מתחם ב' :משאיות אוכל
מס'
משאית
1

סוג האוכל

תיאור המזון המוצע

2

3
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עלות מנה ₪

עיריית

רמלה

מתחם ג'" :משאית אוכל" בסמוך לבריכת הקשתות
סוג האוכל

תיאור המזון המוצע

1

נספח ב'  -סדקית:
מתחם א' :המתחם המרכזי הסגור של הפסטיבל
פירוט דוכני הסדקית
מס'
דוכן
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שם הדוכן

תיאור הטובין המוצע

עלות מנה ₪

