
   
 

 

 קול קרא

 הפעלת דוכן מזוןל

 2022בפסטיבל האוכל באילת 

  

"( להפיק את "פסטיבל האוכל" אשר התאגידבכוונת התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ )חל"צ( )להלן: " .1

 כולל. 14/04/2022עד  12/04/2022 בין התאריכיםבאילת  יתקיים בפארק הטרמינל

 התאגיד מזמין את עסקי המסעדות הפועלות ברחבי העיר אילת )לא חופים/בארים וכו'(  .2

"(, להציג המבקשלהשתתף באירוע )להלן: " יםהמעוניינוהעומדים בתנאי הסף,  רישיון עסק בתוקף יבעל

 בהתאם לתנאי הזמנה זו. מועמדות

ההשתתפות באירוע תהיה באמצעות הצגת דוכן, בהתאם להנחיות התאגיד ולתנאים המפורטים בהסכם  .3

 ההתקשרות המצ"ב לפניה זו.

 טופס הפניה מצ"ב כנספח א להזמנה זו. .4

 על הפניה לכלול: שם המסעדה, סוג המזון שמעוניינת למכור בפסטיבל, תפריט, מחירון וכל מידע רלוונטי אחר. .5

 . בין המנות שיוצגו תיכלל לפחות מנה צמחונית אחת. לפחות מנות 4חובה על המבקש להציג תפריט במסגרת ה .6

 ₪.   40מחיר מנה לא יעלה על  .7

על המסעדות אשר ייבחרו לעמוד בכל הדרישות ו/או התנאים ו/או הנחיות מטעם התאגיד ו/או מי מטעמו, וכן,  .8

 כל דין.בכל תנאי רישוי עסקים ו/או הוראות משרד הבריאות ו/או 

על המבקש לחתום על כלל מסמכי הזמנה זו וכן על הסכם התקשרות המצ"ב להזמנה זו, כתנאי להשתתפותו  .9

 בהזמנה זו.

 מספר הדוכנים מוגבל לרבות סוגי המזון שימכרו בפסטיבל.  .10

 

 תנאי הסף

 כדלהלן:, ההצעות להגשת האחרון במועד הסף תנאי בכל לעמודלהגיש את הצעתו  המעוניין המציע על .11

 המבקש הינו עוסק מורשה, תאגיד עסקי או מלכ"ר; 12.1

 למבקש רישיון עסק בתוקף של המסעדה המוצעת. 12.2

 בהתאמה(. –אישורים המעידים על ניהול תקין )אישור ניהול ספרים או ניהול תקין  בידי המבקש 12.3

 המסעדנות;מבקש ניסיון מוכח בתחום ל 12.4

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וב' לחוק 2המבקש עומד בתנאים הקבועים בסע'  12.5

 כנגד המבקש אין ולא תלויים הליכי פשיטת רגל, פירוק או כינוס נכסים. 12.6

המבקש יצרף כל תעודה ו/או מסמך רלוונטי אחר להוכחת עמידתו בתנאי הסף, יצרף את תעודת ההתאגדות  .12

 שלו/ ת.ז שלו וכן יחתום על הנספחים של הזמנה זו.

 

 

 



   
 

 המועמדותקשר להגשת מועדים והוראות ב

באמצעות מייל  15:00לא יאוחר מהשעה , 15.2.2022  -ה  יום שלישי - המועמדות הינו האחרון להגשת  המועד .13

rst@eilat.muni.il   טיילת מלון מג'יק פלאס. 2במסירה ידנית בכתובת קאמן או , 

או  08-6340253מס' טלפון: וודא הגעת הצעתו לידי התאגיד באמצעות אשר שולח את הצעתו במייל, י בקשמ .14

 קבלת אישור במייל.

לצרף להצעתו את כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על כשירותו ועל עמידתו בתנאי הסף וכן  המבקשעל  .15

 למלא את כל הנספחים המצ"ב לפניה זו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

 בקשה שלא תוגש במועד לא תידון. .16

 ונספחיה יש להגיש בשפה העברית בלבד. מודגש בזאת, כי את מסמכי הבקשה  .17

 ידי על אם בין , לגביהם הסתייגות כל או הזמנה זו במסמכי שיעשו תוספת או תיקון או מחיקה או שינוי לכ .18

 לגרום עלולים או/ו נכתבו לא כאילו יחשבו , אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת

 התאגיד. של הבלעדי ודעת שיקול עפ"י הכל , ההצעה לפסילת

 או/ו ובהגשתה ההצעה בהכנת הכרוכות , כלשהן בהוצאות צורה בשום שתתףי  ולא חזירי  לא התאגיד  .19

 .שהן חרותא תהוצאו כל או המוקדמות הבדיקות בגין לרבות , בהזמנה בהשתתפות

 עמוד ועמוד.  על המבקש להגיש את מסמכי ההזמנה ונספחיהם ללא יוצא מן הכלל כאשר הם חתומים בכל .20

 ל. עבלבד זה מטעם אותה לפסול, חייב לא אך, יאיהיה התאגיד רש, כאמור המסמכים כל ללא שתוגש בקשה .21

 ובמס (מורשה עוסק תעודת, במע"מ רישום לרבות, מוגשים  המסמכים בכל המזהה המספר כי, לוודא המקש

 הסבר/אישורהמציע  יצרף ,המזהה במספר התאמה שאין וככל אם ה.זה יהיה, ספרים ניהול על אישור) הכנסה

 .לכך המוסמכות הרשויות מטעם

מובהר כי כל האישורים צריכים להיות בתוקף למועד הגשת הצעה וברי כי למשך כל תקופת החוזה ככל וייחתם  .22

 מול המציע. 

אי קבלת המידע או הפרטים  .בבקשה לקבלת פרטים נוספים, הבהרות וכו'למבקש לפנות  התאגיד רשאי .23

  עלול להביא לפסילת הבקשה. התאגידשל  והנדרשים לשביעות רצונ

תיפסל על הסף, והתאגיד ישקול  –מובהר כי הגשת בקשה שיש בה מידע כוזב, ניסיון להטעות במכוון וכיו"ב  .24

 מגיש. הנקיטת צעדים כנגד 

 

 התמורה

 . ניהםמהפדיון הכולל, הגבוה מב 10%או ₪  2,000עבור ההשתתפות באירוע, בעל הדוכן ישלם לתאגיד סך של  .25

 15.03.2022  -שלישי ה  מיום  יאוחר לא ישולם ₪ 2,000 של סך .26

 הפדיון מתוך לאחוז תשלום השלמת בגין הדוכן לבעל התאגיד בין התחשבנות תתבצעסיום האירוע  לאחר .27

 .2202.4.28   -חמישי  ה  ליום עד יתבצע סופי חשבון גמר. הכולל

כל מחלוקת לעניין ההתחשבנות ו/או גמר החשבון הסופי, תובע להכרעתו של רו"ח התאגיד והחלטתו בעניין,  .28

 לאחר קבלת תגובה מהתאגיד ומהמבקש תהיה הכרעה סופית ומוחלטת. 

 

 

 

 



   
 

 מדדי האיכות

 :ייבחנו על פי הקריטריונים שלהלן וזאת בהתאם למסמכים אשר יגישו במסגרת הצעתם המבקשים .29

 ניקוד ניקודאופן  נושא

 20  , שנות וותקניסיון מוכח 

 מגוון המנות

 

  

 

30 

 מחיר המנות

 

  

 

25 

 25   יחודיות

 100  סה"כ

 

  לדוג': אוכל אסיאתי, איטלקי וכד''  יםיהצעות המבקשים תחולקנה לנושאים קולינרה .30

 במתחם הפסטיבל.זמינות ומקום בכל נושא יבחרו המבקשים בעלי הציון הגבוה ביותר ובהתאם ל .31

 תהיה בהתאם לסוג המזון, התפריט, ניסיון המבקש.  המשתתפים בפסטיבלבחירת  .32

 כללי

האירוע יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך אחר. מובהר כי במידה וע"פ הנחיות  .33

המבקש לכל הוצאה  משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך אחר לא יתאפשר לקיים את האירוע, לא יהיה זכאי

ו/או השקעה ו/או נזקים שנגרמו למבקש והם יהיו על חשבון המבקש בלבד ולמבקש לא תהא כל טענה ו/או 

 תביעה ו/או דרישה כנגד התאגיד.

 במסמכי ותיקונים שינויים להכניס הצעות המחיר,  להגשת האחרון למועד עד , עת בכל , רשאי יהההתאגיד י .34

 מתנאי נפרד בלתי חלק יהוור, כאמו והתיקונים השינויים . המשתתפים לשאלות בתשובה או ו, ביוזמת הפניה, 

 הפניה.

 מועד סיבה שהיא, בכל מכל הזמנה זו את לבטל הזכות את לעצמו שומר התאגיד לעיל,  באמור לפגוע מבלי .35

 בין שתתקבלנה,  הבקשות או/ו ההזמנהבהליך  שקשורות מסיבות בין , הבקשות הגשת לאחר לרבות שהוא, 

 אחרת. סיבה או כל מדיניות התאגיד ו/או עיריית אילת,  שינוי של מסיבות ובין תקציביות מסיבות

 אחרים פרטים וכן ההצעה שהגיש במסמכי פרטים לברר כדימבקש  כל לזמן חייב, לא אך רשאי,  התאגיד יהיה .36

 בתנאי עמידתו את להוכיח כדי נתונים משלימים,  לו לספק מהמציע לבקש או/ו החלטה לצורך לו הדרושים

 בתום נגרם הפגם דעתו שיקול לפי אם וזאת בהצעתו,  לתקן פגמים למציע לאפשר או/ו לעיל האמורים הסף

 המציעים. בין השוויון בעקרון לפגוע או הוגן בלתי יתרון להקנות האמורה כדי בדרך בתיקונו ואין לב

   

 יוסי חן, מנכ"ל                                                                                                         

 התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ                                                                                         

   



   
 

 נספח א'

 בקשה להצבת דוכן בפסטיבל האוכל

2022 

 שם המסעדה .1

  : ______________________________במסמכי ההתאגדותכפי שרשום  –שם העוסק  .2

 ________________________: _______תאגיד עסקי/מלכ"ר עוסק מורשה/צורת התאגדות:  .3

 ___________________________________________________ חברה / עמותה: עוסק/ מספר  .4

 ______כתובת המבקש:  _______________________________________________________ .5

 ______כתובת למשלוח בדואר לתאגיד:  ____________________________________________ .6

 נייד: ___________ ___________ מס. טלפון המבקש: _________שם איש קשר: ___________ .7

 דוא"ל המבקש: ________________________________________________________

 .1נא לצרף תקציר של עמ'  – סיון בתחום המסעדנותיפרטים לגבי הנ .8

 סוג המזון )נא לסמן בטבלה ככל ובחרת באחר נא לרשום איזה סוג(: .9

 אחר קינוחים אסיאתי איטלקי בשרי

     

 מנות, מתוכן מנה אחת צמחונית. 4נא לצרף תפריט של האירוע כאשר התפריט יכלול לפחות  –תפריט  .10

  (₪  40מחיר מנה לא יעלה על ) נא לצרף מחירון –מחירון  .11

 נא לצרף את המסמכים הבאים: .12

 ;בתוקף עסק רישיון -
 תעודת התאגדות/ תעודת זהות; -

 תעודת עוסק מורשה; -

 ;אישור ניהול ספרים -

 )רצ"ב( .1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2המבקש עומד בתנאים הקבועים בסע' אישור כי  -

 .)רצ"ב( כנגד המבקש אין ולא תלויים הליכי פשיטת רגל, פירוק או כינוס נכסיםאישור כי 

                   

__________________________ 

 חתימת בעל העסק + חותמת                                                                                                                                   


