
 

  
 

 קול קורא

  הצעות לקבלת פנייה

  מתחם בית קפה הפעלת ל

במתחם  תעודת כשרות עםמתחם בית קפה פעלת הל הצעות בזאת מזמינה ("עיריה"ה :להלן) עכו עיריית
   . בהתאם להחלטת העירייה וזאת לתקופה קצרה  רבות החדש בעכותהכניסה להיכל ה

בשנים פעיל  /רשת מזון מהיר /מסעדהקפהבעלי בתי קפה אשר יש ברשותם בית  לכלל ממוענת זו פנייה
מתחם בית הפעיל המעוניינים לודוכני קפה/ מזון בית קפה / או בעלי ניסיון קודם בהפעלת  2020 – 2018

 בכפוףלהלן,  ותהמפורט ובדרישות בתנאים עומדים אשר ,כניסה של היכל התרבות החדש בעכוקפה ב
אגף מנהל אצל  . את נוסח ההסכם ניתן לקבלםחתם בין הצדדייאשר י התקשרות הסכם לחתימה על

  .04-9956262, טל': אליהו כהןמר  הנכסים בעירייה

עד וזאת כפי שיקבע על ידי העירייה, לתקופה קצרה  מתחם בית הקפה תהפעלמדובר על כי בזאת יובהר 
מניים הזעגלות הקפה /הדוכנים . לבחירת מפעיל קבוע להפעלת מתחם בית הקפה בהיכל התרבות בעכו

בהתבסס על שמאות ייקבע ע"י העירייה גובה דמי השימוש  .מוקמו במתחם הכניסה של היכל התרבותי
 המחירון יהיה באישור נציג העירייה. כמפורט בהסכם. 

 :הבאים בתנאים עומד אשר מציערשאי להגיש הצעה כל 

שנים  3 -ב לות קפהאו בעל ניסיון בהפעלת דוכני מזון או עג המציע מפעיל בעצמו בית קפה פעיל .1
 .האחרונות 

 עמה שיש בעבירה הבכירים ומנהליו בו השליטה בעלי ושלמציע ה של חקירה או/ו הרשעה העדר .2
 מתן אי, המס לרשויות דיווח אי ,ניכויים העברת אי ,כגון ,פיסקאלי שנושאה בעבירה או קלון

 השבים תותקנ פליליה המרשם חוק לפי ,ההתיישנות תקופת חלפה אם זולת ',וכד רשמיות קבלות
 .1981-א"התשמ,

כולל פירטי המזון אותם יבקש  מתחם בית הקפה/עגלת קפההמציע יידרש להגיש תכנית הפעלה  .3
 .ללקוחלמכור בצירוף מחירון 

של העירייה  ת מקצועיתהיה ותוגש יותר מהצעה אחת אופן הבחירה יהיה על פי התרשמות ועד
 . של חברי הועדה והתרשמות כללית ניסיון קודם בהתבסס על

צו רישוי עסקים ב ל 4.2המציע יגיש בקשה לרישיון עסק בהתאם לסעיף עם ההודעה על זכייתו ,
  כמו גם בקשה לקבלת תעודת כשרות . 2013-)עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

  

 35רחוב ויצמן  - אגף הנכסיםרדי במש 13 00:שעה  01/08/2021 -', הא ליום עד להגיש ניתן ההצעות את
. יש לוודא  eliyahu@akko.muni.ilאו לדוא"ל אצל גב' רותי איבגי ( ראשונהעכו, בניין העיריה, קומת 

 . 04-9956262בטל': טלפונית קבלת המייל 

 .ל"הנ ובדרישות יםבתנא עמידתו על המעידים מסמכים להצעתו לצרף המציע על

 .זו פנייה על יחולו לא ואלו המכרזים דיני פי על כמשמעותו מכרז מהווה אינה זו פנייה כי בזאת מובהר

 ואין כלשהו מציע עם להתקשר מתחייבת הנאינ יכולה לבטל קול קורא זה ואו  עיריהה כי ,מובהר עוד
 בנוגע ההעירי של כלשהו גמצ או/ו ותהתחייב זאת ובכלל ,שהיא חובה כל עליה להטיל כדי זו בפנייה

 .זו לפנייה המשך פעולות ביצוע או להתקשרות

 למענה בקשר לו שיגרמו נזקים או/ו הוצאות בגין שיפוי או פיצוי לכל זכאי יהא לא זו לפנייה העונה גורם
 .זו לפנייה

                             

 עיריית עכו                                                                                                                       

 

 

 י"ז/אב/תשפ"א
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26/07/2021 
 לכבוד

  יתהועדה המקצוע
  ruti@akko.muni.ilעיריית עכו באמצעות דוא"ל 

 

 שלום רב. 

בהמשך לפרסום הקול קורא להפעלה זמנית של דלפק / דוכן / עגלת קפה בהיכל התרבות בעכו הרינו 
 מגישים בזאת את הצעתנו 

 המוצרים אותם נבקש למכור בדלפק / דוכן / עגלת קפה .להלן 

1. ._________________ 
2. ._________________ 
3. ._________________ 
4. ._________________ 
5. ._________________ 
6. ._________________ 

 לצורך העמדת דוכן קפה פעיל כולל חיבור לתשתיות יידרשו לנו _________ימים 

 

 פירוט ניסיון של המציע:

1.__________________________________________________________________. 

2.__________________________________________________________________. 

3.__________________________________________________________________. 

 זה יהיה עליי לפעול להוצאת רישיון עסק ותעודת כשרות  ידוע לי כי עם ההודעה על זכייתי בקול קורא

 פרטי המציע :

 _______________.שם העסק __

 ע"מ / ח.פ _________________.

 כתובת ___________________.

 טלפון ___________________.

 דוא"ל ___________________.
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