
 

 

 

 

 2022מכרז לדוכנים יום העצמאות 
 

 הצעה להקמת דוכן מזון ושתיה בחגיגות יום העצמאות  
 בישוב בת חפר  4.5.2022

 
 ש"ח  תחול על המציע.   450עלות הקמת דוכן מזון בסך  ●

יש להגיש   ● או למייל    מזכירות ל   13.4.2022-העד  את ההצעות  המרכז הקהילתי במעטפה סגורה 

athefer.netgili@b   לא יתקבל(  במרוכז עם כל הטפסים הרלוונטיים  )מייל שלא יגיע 

 ע"י משרד הבריאות.   מאושררישיון יצרן מתחייב להציג  מזון דוכן בעל  ●

 בקבוקי זכוכית. אין למכור שתיה   ●

 .אסוריםהשימוש בגז ובאש  ●

 ש"ח.   100כל נק' נוספת בעלות של  נקודת חשמל אחת תסופק לכל דוכן ע"י המרכז הקהילתי.  ●

. במידה תתקבלנה מספר הצעות בתחום מסוים, תתקיים הגרלה  רק דוכן אחד בכל תחום/מוצר יוקם   ●

תחומים/מוצרים    2בלעדיות הדוכן. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להחליט על  לקביעת  

 זהים לאחר הודעה לזוכים. 

 .אין להציע במכרז זה דוכנים שאינם עוסקים במזון  ●

 בעל דוכן כפוף להנחיות מהנדס המזון , מהנדס הבטיחות ובהתאם לרישוי עסקים.  ●

 ל מאריך תקין+ עמדת דוכן מכירה. עם מכשירי חשמל תקינים + כב יגיע בעל דוכן   ●

 בעל דוכן ימכור רק את המוצרים על פי נספח החוזה.  ●

 .תאורות לדוכנים יסופו תאורה תהיה של ע"ב תאורה קיימת של המקום בלבד ולא   ●

דוכן   ● יציע    יקבל בעל  הדוכן  והשתיה שבעל  המזון  מחירי  של  ואישור  בדיקה  לאחר  רק  סופי  אישור 

ה הנהלת  בשיתוף  הרחב  ומוגבלים  לקהל  הוגנים  במחירים  ימכרו  ושתיה  אוכל  )מכירת  יישוב. 

 בהתאם להחלטת המרכז הקהילתי ובאופן שווה לכלל הדוכנים(. 

 יהיה סופי.    שאושרמחיר מכירה  ●

 בעל הדוכן יציב שלט ברור וקריא מעל הדוכן או לצידו ובו מחירי המוצרים שנמכרים.  ●

 משטרה ו/או הנחיות הרישוי. על פי הוראות ה  צדדיויש לכסות את הדוכן מכל  ●

 המרכז הקהילתי שומר לעצמו הזכות להעסיק בעלי דוכנים שאינם תושבי בת חפר.  ●

 בעל הדוכן מתחייב לשמור על הסדר והנקיון לאורך כל האירוע.  ●

פינוי הדוכן יתבצע רק בסיום האירוע ובאישור מנהל האירוע לאחר שבדק ואישר את ניקיון השטח.   ●

 יפונה הדוכן לפני תום האירוע ולא תופסק המכירה.בשום מקרה לא  

מיקום הדוכנים יקבע בהגרלה ותחת אילוצי בטיחות/ביטחון. באחריות בעל הדוכן לוודא כי הוא יודע   ●

 את מיקום הדוכן לאחר ההגרלה. 

עד   ● הקהילתי  המרכז  מזכירות  דרך  התשלום  את  יסדיר  הדוכן  בעל  הדוכנים  מיקום  הגרלת  לאחר 

 לכל המאוחר על מנת להבטיח את מקומו.   20.4.22לתאריך 

למען הסר ספק, בעל דוכן שיבחר ולא יעמוד בכל תנאי החוזה תיפסל זכאותו להציב דוכן באירועים   ●

  עתידיים.

 לא ניתן לבטל את ההרשמה לאחר התשלום, במקרה של ביטול לא יבוצע החזר תשלום.  ●

האירוע יבוטל והסכם זה יבוטל ללא    במקרה של התערבות כוח עליון או החמרת הגבלות הקורונה ●

 חיוב לשני הצדדים. 

  המרכז הקהילתי שומר את הזכות לשבץ דוכנים יחודיים המתאימים לאופי הארוע  ●
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 הגשת מועמדות למכרז צריך לכלול בתוכו: 

 אישור משרד הבריאות/ אישור רישיון יצרן.  ●

 רישיון הובלה  ●

 רישיון עסק  ●

 טופס בקשה לניהול דוכן  ●

 
 4771950-054רותם אדיר  -לשאלות בנושא אישורים הקשורים למזון יש לפנות למהנדס המזון
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 פירוט מכשירי חשמל בדוכן:

 
 סוג השקע:  הספק:  סוג המכשיר 

   

   

   

 
 
 

 בעל הדוכן: ___________________ ת.ז. _____________כתובת: ____________________ 
 
 _________________.  דוא"ל __________________________  טלפון: ________________  חתימה  

 

      


