
 

 מבשרת ציוןמועצה מקומית 

 להפעלת דוכני שתיהקול קורא 

  בפסטיבל הקובה

 

להפעלת דוכני שתיה קלה "( מזמינה בקול קורא הצעות המועצה)להלן: " מבשרת ציוןקומית מועצה מ .1

פארק מבשרת ציון החל  באמפי 28.8.19ביום ד', בפסטיבל הקובה אשר ייערך , ללא אלכוהולומבוקבקת, 

 .23:00ועד  18:00משעה 

מכירת שתיה קלה ובאחריות המפעיל לדאוג לכל הציוד הנדרש לצורך יסופקו ע"י המועצה הדוכנים  .2

 .מעלות 0-4תעלה על ה שלא רומבוקבקת )ללא אלכוהול( בטמפרטורה ק

שעות  24בתוך שולם לקופת המועצה, אצל גזברות המועצה, שת₪  300 הינה עלות אספקה של דוכן כאמור .3

 מיום הודעת זכיה.

  ועל המפעיל להיערך בהתאם. איש 2,000-כהכמות המוערכת של המשתתפים הינה  .4

אחראית על כמות  יובהר כי מדובר בכמות מוערכת בלבד של כמות משתתפים ובכל מקרה המועצה אינה .5

 המשתתפים הסופית באירוע.

 המפעיל יידרש למכור את המוצרים הבאים במחירים המפורטים להלן: .6

 ₪ 5 –ליטר  1/2מים מינרליים  .6.1

 ₪ 8 –ליטר  1/2קוקה קולה, קולה זירו, ספרייט, זירו ספרייט, נסטי, פאנטה, אשכוליות, תפוזים  .6.2

 במסגרת קול קורא זה, לענות על התנאים הבאים: ההצעהעל מגיש  .7

הרשום ברשם החברות / השותפויות / והמתנהל על פי דין,  -תושב ישראל או תאגיד ישראלי  .7.1

 / העמותות וכיוצא בכך. האגודות השיתופיות

 היא בהתאם לחוקי מדינת ישראל.של מגיש ההצעה  ל פעילותוכ .7.2

 .1לחתום על טופס הבקשה המצ"ב כנספח  .7.3

דרוש השלמת מסמכים, הבהרות ו/או פרטים נוספים ממגישי ההצעות המועצה שומרת לעצמה את הזכות ל .8

 )לרבות על דרך של שיחה טלפונית ו/או ראיון אישי(.

 מובהר כי לצורך קידום העסקים במועצה, תינתן עדיפות לגופים הפועלים בתחומי המועצה. .9

אלו לא יחולו על , ודינים כמשמעותו על פי דיני המכרזים "מכרז"מובהר בזאת כי פניה זו אינה מהווה  .10

 בכלל זה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם פונים/מגישי הצעה. פנייה זו.



י להטיל כלשהו ואין בפנייה זו כד מגיש הצעה/המועצה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה ,עוד מובהר כי .11

בקשר לאמור לעיל. כמו כן, המועצה רשאית לבחור  געליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצ

 להתקשר עם נותני חסות שלא לפי קול קורא זה. מתן בלעדיות( ואףכל במספר נותני חסות לאירוע )ללא 

, וכן לא תישא המועצה הז קול קוראבעקבות  מגיש הצעה/המועצה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה .12

 .נזק שייגרם כתוצאה מהפעלת הדוכן בכל עלות ו/או

   .02-5348519לגב' סוזן אקראי בטל': לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות  .13

 , יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת בצירוף המסמכים המפורטים לעיל, את ההצעות .14

zion.org.il-suzanak@m 0021:שעה:  8.201972.' ג עד ליום. 

 באחריות המציע לוודא קבלת המייל. .15
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 1נספח 

 בל הקובהיטבקשה לאישור הפעלת דוכן שתיה בפסטופס 

 

 ___________    שם פרטי:

 ___________שם משפחה: 

 מס' ת.ז.: ___________

 כתובת: ___________

 ___________  נייד: ___________ טלפון:

 

 פירוט רשימת המוצרים שיימכרו בדוכן:

1. _______ 

2. _______ 

3. _______ 

 

 ומתחייב לעמוד בהם:אני הח"מ, מאשר בחתימתי כי קראתי את כל הנהלים והתנאים המחייבים במסמך זה 

 

 ___________ ____________ 
 תאריך חתימה 


