קול קורא יריד מזון ודוכני סדקית -תשובות לשאלות הבהרה:
שאלה :האם יריד הדוכנים ומשאיות המזון נכנסים כפריט ברישוי שהעירייה פותחת או
שנדרש לפתוח תיק רישוי נפרד כולל תכניות ,אבטחה וכו'?
תשובה :דוכנים ויריד מזון בתוך המתחם המרכזי:


העירייה מכינה תכנית בטיחות לכל המתחם לצורך רישוי "אירוע תחת כיפת השמים"
פריט 7.7ה  -בתכנית מסומנים גם דוכני המזון והסדקית .אנחנו נספק עותק מתכנית
הבטיחות ,עם סימון מיקום הדוכנים.



היזם יצטרך להגיש רק את ה"תיק" למשרד הבריאות לצורך קבלת רישיון ל"יריד
מזון" ,פריט  7.7י' (סוג המזון ,מקור ,ציוד וכו' )..לרבות רישיון יצרן אתו עובדים.



משאית מזון :נדרש להציג למשרד הבריאות סקיצה של המערך הפנימי של הציוד
במשאית ותיאור המזון ,לצורך רישיון לרוכלות מזון (במנותק מהאירוע המרכזי).

שאלה :בקול הקורא דורשת העירייה רישיון רוכלות /יצרן  -במידה ומשכירים את הדוכנים
למפעילים חיצוניים (מהם יידרש רישיון רלוונטי) ,האם נדרש להציג רישיון כלשהו לטובת
הגשת הקול קורא?
תשובה :רישיון יצרן של המקום שבו מבשלים את המזון המבושל של מאכלי העדות (כמובן
שלא נדרש לפופקורן ,נקניקיות וכדו')
שאלה :בקול הקורא נדרשים לעניין הביטוח דברים כמו אחריות מוצר הנמצאים באחריותם
של מפעילי הדוכנים ,במידה ומשכירים את הדוכנים למפעילים חיצוניים האם נדרש להציג
מסמכי ביטוח במענה על הקול קורא?
תשובה :בנסיבות העניין ניתן לבטל את הדרישה לביטוח חבות המוצר (לרבות הדרישה
החלופית לבטל את חריג חבות המוצר בביטוח צד ג' של המפיק).
שאלה :האם מגישי ההצעה צריכים לעמוד במחירי המנות הנקובים בקול הקורא או שניתן
לחרוג מהם?
תשובה :גובה מחירי המזון המפורטים בטבלה ניתנים לשיקול דעת המחלקה המקצועית.
שאלה :בקול הקורא ישנה דרישה ל 40-דוכנים עבור רוכלות – האם מדובר ב  40רוכלים
שונים? האם תהיה בקרה על תמהיל הדוכנים האלה?

תשובה :מדובר על אספקת דוכנים ל:


אירוע בודד במקום אחר בעיר ,מרחק מס' רחובות ולכן לא תהייה פגיעה בדוכני
המזון שיוצגו במתחם המרכזי.



דוכנים שיוצבו סמוך למתחם המרכזי לא יכללו מזון כלל.

שאלה :ביחס ללוחות הזמנים -משרד הבריאות ברמלה מחייב הגשה של הדוכנים כ 30 -ימי
עבודה טרם האירוע  -האם אתם מתערבים בנושא מולם?
תשובה :כן.

