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קול קורא
הזמנה לקבלת הצעות מחיר לאירוח קולינרי

המועצה האזורית שומרון פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אירוח קולינרי ,במסגרת התיירות הנכנסת
ו/או תיירות הפנים בשומרון ,במסגרת סיורים שהמועצה עורכת ו/או מלווה.

 .1תיאור העבודה:
.1.1
.1.1

.1.1
.1.4
.1.1

מהות השירותים  -המציע יספק שירותי הסעדה בבית העסק או במקום אחר בו יידרש לקבוצות או
יחידים תיירים ,בהתאם להזמנות עבודה שיקבל מהמועצה בהודעה של כ 48-שעות מראש.
על המציע להיערך למתן שירותי ההסעדה כאמור ,כך שאלו יינתנו באופן מקצועי ויעיל ,תוך הקפדה על
תנאי תברואה נאותים הקבועים בחוק שהוענק לו ,שמירה על כשרות והקפדה על שירותיות ברמה
הגבוהה ביותר המתבקשת במסגרת אירוח תיירות.
מובהר כי על המציע להחזיק ברישיון עסק כדין ובתוקף או לחילופין להימצא בהליך הסדרת רשיון
עסק.
מובהר כי על המציע להחזיק בתעודת כשרות ובתוקף.
מובהר כי מתבקשות הצעות של בתי עסק כאמור לעיל ,בשטח המועצה האזורית שומרון בלבד.

 .2ההצעה:
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

 .1.1הצעת המחיר בהתאם לנספח למסמך זה.
 .1.1מסמכי הזמנה זו חתומים על ידו.
 .1.1אישור תקף מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 1976להלן -
חוק מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על
עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 .1.4אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה/פטור/זעיר (במקרה של משתתף המדווח בתיק
איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק,
אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 .1.1אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף.
 .1.6רשיון עסק להפעלת מסעדה ו/או יקב ,על שם המציע ובתוקף .לחילופין ,יציג המציע מסמכים המעידים
על פתיחת הליך רישיון עסק ,ויתחייב לקבל היתר משרד הבריאות ו/או תברואן לעמידת העסק
בדרישות להיתר בתוך  6חודשים מיום ההתקשרות עימו.
 .1.7תעודת כשרות על שם המציע ובתוקף.

 .3אופן ומועד הגשת ההצעה:
1.1
1.1

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת.
את הבקשות יש להגיש עד ליום ראשון ,ה ,4/3/2018 -בשעה  14:00בתיבת המכרזים של המועצה כמפורט לעיל.
המציע רשאי לשלוח את בקשתו ,על אחריותו בלבד ,בדואר רשום ,אל המועצה ובלבד שתאריך קבלת ההצעה
יהיה טרם המועד האחרון להגשת הבקשות ,וכן באמצעות דוא"ל שכתובתו.libig@shomron.org.il :

1.1

המציע יגיש את הצעתו מבלי לבצע כל תיקון ,שינוי ,תוספת או הסתייגות שהיא במסמכי ההצעה ויצרף להצעתו
את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.

1.4

המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.

1.1

המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה בכלל.

 4בדיקת ההצעות
4.1

ככלל תבחר המועצה בהצעה היעילה ביותר עבורה.

4.1

מובהר כי בכוונת המועצה להתקשר עם מספר בתי עסק ,שירותי הסעדה ,מסעדות ויקבים לצורך אירוח
סיורים כאמור ,וככל תתקשר המועצה עם בתי עסק שיציעו את ההצעות היעילות ביותר עבור המועצה,
וכן תביא במסגרת שיקוליה את מקום העסק ,קרבתו לאתרי הסיורים ,מוניטין העסק ,איכות המזון
והשירות וכיו"ב.

4.1

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
ההזמנה או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

4.4

מובהר כי הליך זה אינו הליך מכרזי.

 5הודעה על הזכייה וההתקשרות
1.1

המועצה רשאית לצמצם את היקף החוזה או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת להליך תחרותי
חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות או כתוצאה משיבוש
בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.

1.1

התמורה תשולם לזוכה לפי אספקת השירותים וביצוע בפועל של היחידות המפורטות בהצעת המחיר.

תאריך ____________

פרטי הספק:

מועצה אזורית שומרון -יחידה אסטרטגית
הצעת מחיר

שם העסק _________________________
כתובת ____________________________
איש הקשר ___________ טלפון _________
המנה כוללת:
טעימות יין

מחיר גג
כולל מע"מ
עד
₪ 10

ארוחת בוקר כולל שתיה

הצעת המציע
כולל מע"מ

הערות

ארוחה עיקרית -רמת בסיס

עד
₪ 61

לצרף
תפריט
לצרף
תפריט
לצרף
תפריט

ארוחה עיקרית -רמת ביניים

עד
₪ 81

לצרף
תפריט

ארוחה עיקרית -ארוחה משודרגת

עד
110
₪

לצרף
תפריט

ארוחת טעימות כולל שתיה













על התפריט לכלול פרטים נרחבים כגון :סוג הגשה ועריכה ,כלול יין/לא כלול ,שתיה קלה ,מנה
ראשונה ,סלטים (כמות ומבחר) עיקרית (חלבי ,בשרי ,דג ,צמחוני ,כמות ומבחר) ,לחם ,תוספות
(כמות ומבחר) שתיה חמה ,קינוח וכו' .אין בפניה זו הזמנת עבודה .רק הזמנת עבודה מאושרת
תחייב את המועצה לרבות כלל התנאים המופעים בה.
תנאי תשלום :שוטף .60+
הצעת מחיר יש להגיש על גבי טופס זה בלבד.
תוקף הצעת המחיר הינו לכל תקופת ההסכם של  11חודש .
המועצה רשאית להזמין חלק מהטובין/השרות אשר בהצעה זו .
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא .
אין לתקן  /לשנות את הכתוב בטופס ללא תיאום עם איש הקשר באגף המזמין .
מובהר כי כל המוצרים יהיו באיכות גבוהה למהות המוצר  /השירות
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירת סגן ראש המועצה בטלפון 01-9066406
אין בקבלת הצעה משום התחייבות לכמות סועדים /משתתפים מינימלית ו/או לכמות סיורים כזו
או אחרת ,והמועצה תפעל בתיאום ובקביעת הסיורים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חותמת +חתימה ____________

