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 (מרכז קהילתי אזורי רמת הגולן )ע"ר

  matnas @golan.org.il  04-6963366פקס:  04-6969749טלפון:   12900קצרין  188ת.ד. 

 office_matnas@merom-golan.org.il  04-6961582פקס:   04-6964371טל.    - אביטלשלוחת 

 mtns-hispin@golan.org.il  04-6600594פקס:   04-6763186 טל.   -ספין ישלוחת ח

 mtns-by@golan.org.il 04-6600003פקס:   04-6605325 טל. - בני יהודהשלוחת 

 פסטיבל ארץ הגולן  יקול קורא להפעלת דוכן מזון באירוע 
 

שיתקיים בין התאריכים  מבקשת לקבל הצעות להפעלת דוכני מזון ושתייה מועצה אזורית גולן
18.5-25.6.21 

 
 תנאי סף להגשת הצעות :

בכל אירוע, במהלך השנתיים האחרונות לפי המועד האחרון  ומעלה איש 500-לפחות, ל אירועים 3-ב מוכח ניסיון קודם .1
 להגיש הצעה בהליך זה.

 .(אופציונלי)תעודת כשרות  .2
 .חתימת בעל הדוכן על מסמך התחייבות .3
 "י מועצה אזורית גולןשיועסק ע יועץ מזוןייבדק על ידי  םמציע המעוניין להשתתף ואין בידו את האישורים הרלוונטיי .4
 תשלום מראש עבור העמדת הדוכן .5

 התנאים הללו מהווים תנאי סף להגשת הצעות ובחינתן.הערה: 
 

 דוכני מזון
  מזון ומשקאות -סוגי הדוכנים .1
 צוות הפסטיבלמיקומי הדוכנים  יקבעו על ידי  .2
 את החשמל לדוכנים.  המועצה תספק .3
 הדוכן.כלי אוכל, כוסות, פחי אשפה, ניקיון  -על הדוכן להצטייד בכל הנדרש למכירה .4
 לאישור טכנאי גז. שבכל מקרה יידר -יש לידע במסמכי ההגשה -למשתמשים בבלוני גז .5
 לא תותר הפעלת מנגלים בתוך המבנה, רק בחוץ. .6
 לעמוד בלוח הזמנים הנדרש הקמות, פירוק וסיור ספקים.יש  .7

 מחייבים תנאי תברואה
 מספקים מורשים בלבד. ירכשו כל מוצרי המזון .1
 כל המוצרים יבדקו על ידי תברואן. .2
 תעל המציע לעמוד בתנאי תברואה נאותים לרוכלות מזון ובכל האישורים הנדרשים על ידיד משרד הבריאו .3
 דוכנים המוכרים מוצרים הדורשים קירור מתחייבים להגיע עם מקררים לשמירת המזון. .4
 העובדים בדוכן נדרשים לשמור על היגיינה מלאה, ניקיון הדוכן וסביבתו ופינוי אשפה.  .5

 תנאי נראות

 שימוש בדוכן שיסופק ע"י מפיקי האירועים \עמידה בתנאי נראות של הדוכן .1
 

 הגשת הצעות:
 23:59עד השעה  01.05.21שבת עד יום מועד אחרון להגשת הצעות הינו  .1
 התחייבות ו הצעה יש לחתום על טופס .2
  Iriss@megolan.org.il -לקבלת הטפסים ושליחתם .3
 046969749 -, איריסלשאלות נוספות .4

 
 בחינת ההצעות: 

     ההצעות יבחנו את  נציג מועצה ונציג מרכז קהילתינציג מחלקת רישוי עסקים במועצה,  -הועדה לבחירת המציעים
ויבחרו ההצעות שיקבלו את הציון הגבוה ביותר, בהתאם לסוג הדוכן  - יובאו בפני הועדה שמתקיימים בהם תנאי הסף

 הנדרש.

 

 שלהלן: בקריטריונים בהתחשב יעשה ההצעות דירוג

 נקודות. 40 - שיפורט בהצעה איכות וסוג המזון 
  נקודות. 25 -שוק סביר בהצעה. יש לצרף להצעה מחירון מוצרים, ולהקפיד על מחיר  ורטומכירה שיפהמחירי 
 נקודות 25 -הקודם  וומניסיונ מציעיכולתו המקצועית של ההתרשמות הועדה מ 
 נקודות. 10 -מציע מקומי תושב הגולן יתרון ל 

    גולן תינתן האפשרות לשלול  אזוריתלמועצה . הגדרות הקורונה יתכנו שינוים במתחם הדוכנים בשל
 .ות ביריד הדוכנים בגין עבר פליליהשתתפ

 ,יהודית מזרחי

 ומתחם צנוברמנהלת מחלקת תרבות 

mailto:Iriss@megolan.org.il

