מועצה מקומית מבשרת – ציון
THE LOCAL COUNCIL MEVASSERET ZION

מ .רכש ואספקה
06/07/2017
קול קורא להצעת הצעות לממכר מוצרי מזון ושתיה.

המועצה המקומית מבשרת ציון מזמינה בזאת לקבל הצעות מספקים מורשים עבור שירותי בר
שיכללו את השירותים שלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

גלידות ושלגונים בטעמים שונים) ,לא חלבי בפסטיבל הקובה – מועד אחד מבין החמישה(.
מכונות ברד  4ראשים.
מכונת אספרסו בר מקצועי  4ראשים) ,לא חלבי בפסטיבל הקובה – מועד אחד מבין
החמישה(.
שלל סוגי בירות מהחבית ומשקאות קלים מבית קוקה קולה.
מגוון בקבוקי שתיה קלה חצי ליטר.
מאפים ועוגות אישיות – )לא חלבי בפסטיבל הקובה – מועד אחד מבין החמישה(.
אריזות אישיות של מגוון חטיפים ארוזים עם תג אישור של משרד הבריאות.
מכירת אלכוהול עפ"י החוק )שלל סוגים(.

הזכיין הינו מורשה בחוק – היתר מכירת אלכוהול ,אישור רוכלות ,ביטוח בתוקף צד ג' חבות
מעבידים וחבות מוצר ,הקמת מבנה בר בעל נראות גבוהה בגודל שלא יפחת מ 20-מטר.
התחייבות לכמות עובדים שלא תפחת מ 8-עובדים מעל גיל  18ומועסקים על פי חוק.
עובדי הזכיין ידרשו לתלבושת אחידה וייצוגית.
התחייבות לנהל קופה רושמת  +סליקת אשראי.
ניקיון סביבת העבודה וסביבת המכירה מרגע ההקמה ועד רגע הסיום.
הקמת אזור אחסון מקורה ממזוג לצורת אחסון הסחורה ושטח תפעולי.
על הזכיין אחריות מלאה על ציודו מרגע הצבתו ועד רגע פינוי המוחלט.
על הזכיין לעמוד בלו"ז של הרשות המקומית .היה ולא נהג כך ישלם קנס שלא יפחת מ₪ 1000-
לשעה.
להלן הלו"ז:
 8-10.8.2017בין השעות 18:00-23:00
 23-24.8.2017בין השעות 19:00-23:00

טל'  02– 5348527פקס 02– 5348580
ת.ד  3556החוצבים  1מעוז ציון ,מיקוד 90805
"על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" )ישעיהו מ' ט' (
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הזכיין ימציא בהצעתו את טבלת המחירים למוצרים אשר בכוונתו למכור.
הזכיין יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים כפי שהוזכרו בקול קורא זה.



אין המועצה המקומית מבשרת ציון מתחייבת לקבל כל הצעה ,בין אם זולה או אחרת ,והיא
תבחן על פי שיקול דעתה הבלעדית ולמגיש ההצעה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה
מהרשות



על הזכיין לצרף להצעתו ממליצים.

את ההצעה יש לשלוח במעטפה סגורה למחלקת הרכש במועצה המקומית מבשרת ציון עד
לתאריך  13.7.17בשעה  12:00בדיוק – הצעות שיתקבלו לאחר מכן יפסלו.

שאלות הבהרה יש לשלוח למייל שכתובתו:

Adiel@m-zion.org.il

עד לתאריך 11.7.2017

בשעה .12:00

בברכה,
מחלקת הרכש
המועצה המקומית מבשרת ציון
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