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 02/2019 קול קורא מספר

 להצטרפות למאגר מציעים בתחום המסעדנות לקבוצות וסוכנים

מרכז הזמנות לקבוצות מפעילה  ,"(כיוונים)להלן: " פנאי באר שבעההחברה לתרבות  -כיוונים 

החברה מציעה ביקורים באתרים שבע.  -בבארם חד יומיים או רב יומיים ביקורי המציעווסוכנים, 

גן , "לונדעמוזיאון הילדים "אברהם, מתחם הקטר, מוזאון להנצחת חיילי אנז"ק, -כדלהלן: באר

ימי גיבוש וכיף, ערבי מתאמת  ,, וכןמוזיאון הנגב ומוזיאון לתרבות האסלם, "ZOOנגב החיות "

 לקבוצות ורים מודרכים מלווים במדריך ועודסי, חברה, אירועים קטנים וגדולים

מציעים להציע הצעותיהם בנושא תפריטים מיוחדים עבור באמצעות קול קורא זה החברה מזמינה 

, המחפשות מורי דרךקבוצות בליווי ו תמגיעות באמצעות סוכני נסיעוהקבוצות , קבוצות פרטיות

 . במהלך יום הסיור שירותי הסעדה

 העומדים בתנאי הסף מוזמנים להציע הצעותיהם בקול קורא זה. בעלי מסעדות

 סף:תנאי 

  או בית אוכל בתחומי העיר באר שבע.למציע מסעדה 

 .על המציע לצרף להצעתו רישיון עסק בתוקף 

  תעודת כשרותעל המציע לצרף להצעתו. 

  בו מקומות ישיבה 25מינימום על המציע לצרף להצעתו סקיצת מקומות ישיבה המכילה ,

 זמנית. 

  מקומות חניה, שירותי נכים, על המציע לפרט הסדרי נגישות הקיימים במקום )פירוט

 מושבים מותאמים וכדומה(.

 :כלליות דרישות

 שיימסרו לו על ידי 'רים צוווא קבלת באמצעות לעבוד עליו כי ,למציע יובהר

 .30+ שוטף תשלום בתנאי, פרטיות קבוצות/סוכניםה

  על המציע יהיה להגיש בצירוף להצעתו אפשריות מגוונות לרבות חלופות מתאימות

 .טבעוניים/לצמחוניים

 בין השעות )צהרייםבשעות "שיא"  הן יובהר למציע כי עליו להיות ערוך לקבלת קבוצות ,

 (21:00עד  19:00וערב, בין השעות  14:00עד  12:00

 וולצרפ בשלוש רמות מחיר )כולל שתיה( ערב/  צהריים ארוחת תפריט להציע המציע על 

 .למסמכי קול הקורא

  אוטובוסיםחניית ל יםמוסדראו עצירה על המציע לספק פתרון חניה.  
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  קול קורא זה.  אושרו במסגרת לסוכנים את רשימת המסעדות אשר מרכז ההזמנות יציג 

 ישירות ע"י נציג  תבצעתהתשלום מלביצוע מהליך ההזמנה ועד  ,ההתקשרותכי  יובהר

מהווה  של חברת כיוונים מרכז ההזמנות .המסעדה מולהקבוצה )סוכן/אחראי הקבוצה( 

 . גורם מתווך בלבד, ולא מבצע

  ביקורות שליליות  מסעדה שתקבל .קבוצות שירות ברמה גבוההלהמסעדה מחויבת לתת

  רשימת המסעדות שחברת כיוונים תפיץ לקבוצות. ע"י קבוצה תוסר מ

 תתקבלנה א לקול קורא זה. ל מצ"בה –תמלא טופס ייעודי  ,מסעדה המציעה את עצמה 

 הצעות ללא צירוף הטופס והמסמכים הנדרשים. 

  המציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל או עוסק מורשה. על המציע לצרף אסמכתא

 על רישום התאגיד.

  זה. להליך 'אכנספח המציע הגיש טופס הצעה חתום בנוסח המצורף 

  המציע ייצרף 1976 –למציע אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .

להצעתו אישור תקף מפקיד שומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספר החשבונות שלו על פי 

 פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ וניכוי מס במקור.

   בעת ובעונה  מספר מקומות הישיבה המקסימלי במסעדהאת על המציע לציין בהצעתו

 אם קיים חדר אירוח פרטי במסעדה. ב , יצייןאחת, וכן

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת עמידתו בתנאי הסף

 המפורטים לעיל. 

 על פי  ,יובהר לכלל המציעים כי כיוונים רשאית לעדכן את מאגר המציעים שיבחרו וזאת

, וזאת גם לאחר מועד הגשת שיקול דעתה הבלעדי, הן לגריעה והן להוספת מציעים

 .ההצעות

 12:00בשעה  28/2/19חמישי, כ"ג אדר א' תשע"ט, : הצעות הינו להגשת האחרון המועד. 

  באמצעות דוא"ל: ההצעה תוגשirisa@kivunim7.co.il עבור הצעה" בשורת הנושא: יצוין 

 ידנית מסירהניתן להגיש ב ".למסעדות שונות ברחבי באר שבע מתן תפריטי קבוצות

, העיר 82ההסתדרות ' רח ,החברה לתרבות הפנאי באר שבע –חברת כיוונים  במשרדי

 . שנייה קומה ,העתיקה באר שבע

 irisa@kivunim7.co.ilניתן לפנות באמצעות דוא"ל: והבהרות, *לפרטים נוספים 
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 הוראות כלליות למשתתפים

 לעיל.כל המסמכים הדרושים כמפורט את  ולהעביר במסמך זההנכם מתבקשים לעיין היטב  .1

רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים  החברה .2

 שיקול דעתה המוחלט.על פי  במסמך זה,אחרים 

אשר מטרתו להעניק למציעים כמה שיותר  ,במסמך זה הינו מידע כללי בלבדהמידע המופיע  .3

מידע על מנת שיוכלו לתמחר ולהכין את הצעתם. המשתתפים מצהירים כי המידע הנמסר הינו 

מידע ראשוני בלבד לצורך הגשת ההצעות והוא אינו מחייב את החברה אשר תהיה רשאית 

 לשנותו בהתאם לשיקול דעתה.

 גורם כלפי חברהה של כלשהי מחויבות ליצור כדי, פיו על שינקטו בפעולות או, זה בהליך אין .4

 מתחייבת חברהה אין .כלשהו גורם עם להתקשר שהיא דרך בכל חברהה את לחייב או, כלשהו

 או לכמות המוצרים שיימכרו., מסוים מבקרים למספר

שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה  חברהה .5

שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה 

 בהתקיים האמור. חברהאו דרישה כלפי ה\כל טענה ו

אחת או יותר מהדרישות על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי  .6

רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה  החברהעלול לגרום לפסילת ההצעה. על אף האמור, 

 או הפרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי. \או ההמלצות ו\כל האישורים ו

שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים החברה  .7

או מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש \או המלצות ו\בות קבלת אישורים ובנוגע להצעותיהם, לר

 לה לצורך קבלת החלטתה. 

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם משתתפים בהליך שיגישו  .8

 הצעתם.

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה. 60ההצעה תהיה בתוקף למשך  .9

 ודיני המכרזים אינם חלים עליו.הליך זה אינו מהווה מכרז  .10

 

 החברה לתרבות הפנאי באר שבע  -כיוונים 
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 טופס הצעת המציע -' אנספח 
 לכבוד

 אר שבע בהחברה לתרבות הפנאי  -כיוונים 
 להצטרפות 02/2019קול קורא בהמשך להליך קבלת הצעות שפורסם על ידי  החברה, שכותרתו "

"( ולאחר שעיינתי במסמכי ההליך)להלן: "וסוכנים"  לקבוצות המסעדנות בתחום מציעים למאגר
 .*ההליך והבנתי את תוכנו, הנני מגיש הצעתי

אני מצרף נספח זה בשלמותו שהוא חתום על ידי. חתימתי על מסמך זה מהווה את התחייבותי  .1
 לקבל את כלל התנאים של ההליך בשלמותם.

 .אני מאשר כי קראתי היטב את כל תנאי ההליך .2
ידית יה זכות מתקנה לחבר ,וצעו על ידיהתפריטים שכי סטייה מתנאי השימוש ומן ה ,ע ליידו .3

 .לביטולה של ההתקשרות
כי אהיה כפוף לכלל הוראות הדין לעניין השירותים ובכלל זה, קבלת כל היתר או רישיון  ,ידוע לי .4

 נדרש מטעם עיריית באר שבע ו/או החברה.
ולא אוכל להמחות אותה באופן מלא או חלקי וכן לא לשעבד  כי הצעתי זו הינה אישית ,ידוע לי .5

 או להעביר אותה בכל דרך.
כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על פי כל דין לצורך קיום הדרוש על פי תנאי הליך  ,אני מצהיר .6

 ככל ואדרש לכך. 1968-זה, לרבות יישום חוק רישוי עסקים, תשכ"ח
 השירותים את כמות הציוד שאספק לצרכים ולרמת הביקוש. כי אתאים בתקופת ,אני מתחייב .7
כי האחריות על הציוד שאספק במסגרת השירותים היא שלי בלבד והחברה לא תהיה  ,ידוע לי .8

 אחראית לכל מקרה של אובדן או נזק לציוד.
   כי החברה אינה מתחייבת לבלעדיות. ,ידוע לי .9

 מתחייבת היא ואין מסעדהב ויםמס מבקרים למספר מתחייבת החברה כי אין ,ידוע לי .10
לא תשמע כל טענה או תביעה בעניין מצג שווא להיקפי העבודה ו/או . מסוים בהיקף לאירועים

 .מבקריםהיקפי 
 תאריך:____________________________       כתובת המציע: _______________________________

 
 ופקס  המציע:____________________________ שם המציע:_________________________      טלפון

 
 חתימה וחותמת המציע:____________________       דוא"ל המציע: ____________________________

 
 נייד איש קשר לקבוצות: _________________________   שם איש קשר לקבוצות: _______________    

 
 ת .ז/מספר ח.פ/מספר שותפות של המציע:______________________ 

 
 

 *מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך האמור בו פונה למציעים ומציעות, כאחד. 

http://www.kivunim7.co.il/

