
 
 מונוסון-עיריית יהוד

 בס"ד 

 

  ורכבי פוד טראק לזיכיון לתפעול דוכני מזוןהזמנה להציע הצעות 

 3202שנת ם עירוניים בבאירועי
  

 
העירוניים  באירועים ופוד טראקס   םמחיר עבור תפעול דוכניהצעות לקבל "( מעוניינת העירייהעיריית יהוד מונוסון )להלן: " 

   ואירועי הקיץ. יום העצמאות פורים, י אירוע: בלרבות 2023לשנת 
 

י דוכנים  ב  דרשי הזכיין  לרבותבאירועים  הקמת  השנה,  במהלך  העירייה  ערב    :שתקיים  העצמאות  בפורים,  ויום  יום 
 , אירועי הקיץ ועוד.  העצמאות

 
 סוג הדוכנים והפוד טראקס בהתאם לסוג האירוע. העירייה תעביר דרישות פרטניות לגבי 

 יום לפני האירוע.  30 לזכיין עד יועברו תאריך האירוע  ו מספר הדוכנים המינימלי הנדרש,  העירייה דרישות 
 

 אירועים ידועים מראש :  
 
 אירוע פורים עירוני:   .1
 

 .הצהרייםבשעות  ,08/03/2023: מועד          
 

   .פארק לב העיר: מיקום         
 

דוכני מזון וצעצועים. מספר דוכני המזון ביום זה לא   16בחגיגות פורים העירוניות, על הזכיין להקים  :דרישות מיוחדות          
, לרבות , אך לא רק, פיצות, נקניקיות, שתייה קלה, פופקורן, שערות  מגוונים. דוכני המזון יכללו פריטי מזון 12-יפחת מ

 סבתא, גלידות.  
 
   חגיגות ערב יום העצמאות  .2
 

 . במתחם השמחה  ,1:00 - 20:00בשעות ערב יום העצמאות,   25/04/2023: מועד         
 

 . "מתחם השמחה", קריית הסביונים: מיקום         
 

    14:00עד השעה  סיום הקמת הדוכנים:  .   06:00בשעה  25/04/2023תחל ביום  במתחם השמחה  הקמת הדוכנים         
   אותו היום. ב

 אישור מנהל האירוע בכתב.  ב קיפול הדוכנים יחל רק לאחר סיום האירוע ו         

 
 דרישות מיוחדות 

 

  6, מתוכם  15-דוכני מזון וצעצועים. מספר דוכני המזון ביום זה לא יפחת מ  25להקים    העצמאות, על הזכיין בערב יום  
, לרבות , אך לא רק, פיצות, נקניקיות, שתייה קלה,  מגווניםיכללו פריטי מזון  והפודטראקס  דוכני המזון  ,  רכבי פודטראקס

 פופקורן, שערות סבתא, גלידות.  

גם   יכללו  בין דוכני המזון  כי  דוכן בשרי  יחלבי אאוכל  דוכן  העירייה תהא רשאית לדרוש,  אוכל  , דוכן  גריל  - טלקי, 
 . סייתיא

"מתחם השמחה"  -בהאירועים    םאו מי מטעמו למתחו/מובהר בזאת, כי לא תורשה כניסת רכבים של ספקי הזכיין  
   .15:00השעה אחרי  25/04/2022ביום  -

יום   היינו  יום העצמאות עצמו,  ופודטראקס שיידרשו באירועי  דוכנים  לגבי  לזכיין דרישה  בנוסף, העירייה תעביר 
 יום לפני מועד האירועים.   30לפחות  ,26/4/2023

 

 הבהרות חשובות  
 
ית לערוך שינויים בהיקף האירועים, במהותם  רשאוכן  העירייה אינה מתחייבת לערוך את האירועים, כולם או חלקם,   .א

, לרבות בשל  השפעה על כמות המשתתפים, הכל על פי שיקול דעתה, צרכיה ואילוציהובאופיים, אף אם תהיה לכך  
הגבלת פעילות או התקהלות במסגרת המלחמה  או החלטות ממשלתיות או עירוניות לגבי    , מצב בטחונימזג אוויר

לזכיין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה היה ולא תערוך לבסוף את האירועים כולם או  בנגיף הקורונה.  
 להיקף קטן יותר של דוכנים.  ו/או תמסור לו זיכיון ו/או תקטין את היקף האירועים חלקם 
 

 העירייה רשאית לבחור מספר הצעות ולחלק את הזיכיון להקמת הדוכנים בין מספר זכיינים.   .ב
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 : הוראות כלליות לגבי כל הדוכנים (1
 

, בכפוף  העירייהמ', הכל בכפוף להנחיות    2הדוכנים יוצבו במקומות שבהם תורה העירייה בגדלים הבאים: גודל דוכן  
אשר קבלתו   הדוכנים  להפעלת  זמני  עסק  ברישיון  שיקבעו  לתנאים  ובהתאם  והמשטרה  משרד הבריאות  לדרישות 

 מהווה תנאי להפעלת הדוכנים.  
 

 בגודלם ובצורתם ולקבל אישור העירייה לעניין עיצובם ומראם.על הדוכנים להיות אחידים         
     אישור מהנדס בטיחות, אישור המשטרה,  תעודת כשרות,על הזכיין לדאוג לקבלת האישורים הבאים: רישיון העסק,         

   אישור משרד הבריאות ואישור העירייה. 
 

  15 -הגבלת המחירים במכירת מוצרי המזון באירוע: נקניקייה מחירי המוצרים יפורסמו בהבלטה בכל דוכן מכירה. 
  10 -; קרפ ₪   25 -; המבורגר ₪ 5 -₪; ברד  6 -₪; משולש פיצה  8 - ₪; שערות סבתא 8 -₪; פופקורן  8 -₪; שתייה 
ות הבנקאית שתופקד על ידי הזכיין להבטחת עמידתו בתנאי  מובהר, כי הערב.  ש"ח  20  - ₪; וופל בלגי    15  - ₪; פנקייק  

ההצעה, תשמש גם כבטוחה לבטחת עמידתו במחירים אלה. במקרה בו תמצא העירייה חריגה ממחירי המוצרים,  
 תהיה זכאית העירייה לממש את הערבות הבנקאית ולחלטה.  

 
מראש  אישור העירייה  את  יהיה עליו לקבל    לעיל  נוספים שלא מתומחרים  למכור מוצרי מזוןבמידה והזכיין יבחר  

 למחירי המוצרים.   בכתבו
 

 . בהתאם לרישיון העסק הזמני שניתן  לעסקאך ורק כל מפעיל דוכן ימכור מוצרים 
 
 :  הנחיות נוספות  (2

העירייה תספק חשמל ללוחות ראשיים בלבד, מהם יהיה על הזכיין להתחבר לדוכנים. החיבור מלוחות    -   חשמל  .1
יום לפני האירוע    45החשמל לדוכנים יהיה באחריות ועל חשבון הזכיין. על הזכיין להעביר רשימת דוכני מזון עד  

מזון יתקין הזכיין באחריותו    למנהל החשמל בעירייה וכן דרישת עוצמת החשמל הנדרשת לכל דוכן. לכל דוכן 
 .  אמפר ואורך  3X16 -ועל חשבונו לוח חשמל משני לא קטן מ

 באחריות הזכיין לדאוג כי כל דוכן יואר ע"י בעל הדוכן.    

בנספח "הנחיות  על הזכיין לעמוד בכל דרישות החשמל והבטיחות כפי שייקבעו ע"י מנהל מח' חשמל, כמפורט     
 המצורף למסמכי הזמנה זו.  אירוע המוני" כלליות להספקת ציוד חשמל לקיום

לאורך כל האירוע ובסיום שעת הפעילות של היריד להשאיר  לניקיון בסביבת הדוכנים  באחריות הזכיין לדאוג    .2
זכיין אשר לא    את מתחם היריד במצב נקי ותקין ולדאוג לריכוז כל שקיות האשפה למקום אחד שיסוכם עליו. 

   יפנה את האשפה בתום האירוע יחויב בתשלום עבור הפינוי

דוכן/ים שלא קבל  לא תאושר הצבת  הזכיין יפעל בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים לקבלת רישיון עסק זמני,    .3
להוראות  תוגש בהתאם  הבקשה    .רועייום לפני מועד הא  45לפחות  בקשה לרישיון עסק תוגש    רישיון עסק זמני.

. מובהר, כי בין יתר דרישות גורמי רישוי העסק, על הזכיין להעסיק  כל מפעילי הדוכנים פרטי את  תכלול  הדין ו
טכנולוג מזון שיערוך פרשה טכנית ויהיה נוכח לאורך כל הפעילות, הכל בהתאם לדרישות משרד הבריאות וכן  

עבור פריטי המזון שימכרו.   יצרן  בדוכנים    כימובהר,  להציג רישיונות  וכל מי שיעבוד מטעמו לממכר  הזכיין 
ידרשו לעמוד בכל דרישות מחלקת רישוי עסקים של העירייה, לרבות חבישת כובע, כפפות, שמירה על ניקיון  

כמו כן   והיגיינת הדוכנים והמוכרים והימצאותם של כיור נייד וסבון באיזור הדוכנים, לכל אורך זמן הפעלתם. 
 ר לנקודת המים אל מול תאגיד המים העירוני.על הזכיין לדאוג להתחב

 הזכיין יפעל בהתאם להוראות כל דין.  .4

מתחייב הזכיין להמציא את האישורים המתאימים להפעלת הדוכנים:    ,לעיל  5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף    .5
אישור משרד הבריאות, אישור משטרה, אישור כבאות, אישור ניהול ספרים, ביטוח, אישור עוסק מורשה וניכוי  

 מס במקור וכל אישור נדרש נוסף. 

  חשמל מטעמו על תקינות חשמלאי  דרש להמציא אישור מהנדס בטיחות לגבי הדוכנים שיוצבו ואישור  יהזכיין י   .6
. מהנדס חשמל מטעם הזכיין  ציוד החשמל )אישור מפורט על כול הציוד בתקוף לרבעון האחרון של האירוע(

 ידרש להיות נוכח במהלך האירוע.י

, ובכפוף לקבלת רישיון עסק  ר מראש של העירייה, אלא באישוחל איסור מוחלט על מכירת משקאות משכרים  .7
 .מתאים

הכול     .8 זכוכית,   ובקבוקי  בפחיות  משקאות  מכירת  על  איסור  שיתקבלו  חל  כפי  והנחיות  לתנאים  בהתאם 
    ממשטרת ישראל.

 . למיניהם  חל איסור על מכירת צעצועים מסוכנים, כולל תרסיסי חוטים וקצף  .9

 . רכות הגברה בכל דוכן מהדוכנים שיפעלו בזמן האירועהשמעת מוסיקה והפעלת מעחל איסור על  .10
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לא יתבצע כל תהליך של בישול או טיגון בתוך הדוכנים, אלא על פלאנצ'ה בלבד. חל איסור מוחלט לעשות   .11
 . מובהר כי מדובר על מטבח מחמם בלבד  שימוש בבלוני גז ופחמים.

 ק"ג.  6של ( מטפי כיבוי אש 2על הזכיין לדאוג לכך כי בכל מתחם, בקרבת הדוכנים, יועמדו לפחות שני ) .12

 . יש לדאוג לניקיון מתחמי דוכני המזון בכל שעות פעילותם .13

הסרת   .14 או  לתיקון  ולגרום  פעילותו  שעות  בכל  היריד  במתחם  להימצא  מטעמו  מוסמך  נציג  או  הזכיין  על 
 במהלך היריד.  ומפגעים כלשהם שייווצר

  על הזכיין לפעול מידית ע"פ הוראות הרשויות האמורות וכן ע"פ הנחיות מפיק היריד, בכל הנוגע להקמתם,   .15
 אחזקתם, תפעולם ופירוקם של דוכני המזון. 

 העירייה תפעיל פיקוח עירוני לטיפול ברוכלות במתחם האירוע ככל שיתאפשר בידה.  .16

 
 

 הגשת ההצעה 
 

במעטפה  מונוסון,  -יהוד  6, בבניין העירייה שברח' מרבד הקסמים  למר אבי שירזליהגיש ידנית  צעות  יש לה האת   .1
 .3202לשנת באירועי העירייה וצעצועים זיכיון לתפעול דוכני מזון  קבלתהצעת מחיר ל עליה ייכתב  הסגור

 .  0041:שעה ב   3.20221.2את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום  .2

   .31/12/2023  :בתוקפה עד ליוםהצעה תעמוד ה

ערבות בנקאית  ם  לצרף להצעתהמציעים   עללהבטחת עמידת המציעים בהצעת המחיר וביצוע התחייבויותיהם,  .3
 /3202/1231 יוםלבתוקף עד ₪   5,000  של  ללא תנאי על סך 

 יובהר, כי לאחר בחירת הזוכה, תוחזר הערבות למציעים שלא זכו. 

 רשאית לפנות לסבב הצעות נוסף. יובהר, כי העירייה  .4

 אין לשנות נוסח דרישה זו.  .5

 , בהתאם לדין.העירייה לא תתקשר עם מציע אשר קיימת קרבה משפחתית לעובד עירייה .6

  בשעה   3202/20/16עד ליום      mo.org.il-@yerishuy1במייל:    יעל אורלגב'    בכתבנא לפנות    ,לשאלות הבהרה .7
 המשתתפים, ככל שיידרש. ישלחו בכתב לכל יהתשובות   .0041:

 הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.  .8

 
 
 
 

      חותמת וחתימת המציע:______________                                                                                                            
 

 חובה!!!     -+חותמת נא לחתום  - שים לב  
                                              ףגם על מסמך ההצעה המצור

 
 
 
 

 
 ,                                                                                 בברכה           

                                  
 עיריית יהוד מונסון          
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 הנחיות כלליות להספקת ציוד חשמל לקיום אירוע המוני

 ותקנים המחויבים להתקיים בטרם מתן אישור לקיום אירוע. בתכנון אירוע המוני יש להתחשב במספר רב של תקנות 

בתחום החשמל קיימים גנרטורים, לוחות חשמל ולוחות שירות, כבלים, מערכות הגברה, מערכות תאורה, מתנפחים,  

 ציוד חשמלי בדוכנים וכד'. 

 

 להלן מספר הנחיות כלליות הקשורות לציוד חשמלי: 

 לעמוד בכל דרישות הדין במלואו! הנחיות הנ"ל כלליות בלבד ועל הספקים 

 ספק הגנרטור:  .1

 המצאות תעודת תקינות הגנרטורים בתוקף.  •

 המצאות שלט נתוני הגנרטור קריא ונגיש. •

 המצאות מפעיל מיומן ליד הגנרטור להפעלתו התקינה לאורך כל האירוע.  •

 גידור וניקיון סביב הגנרטור וסביב מיכל הדלק.  •

 שימוש באש גלויה, איסור כניסת אנשים לא מורשים. שילוט "זהירות חשמל", איסור  •

 תאורת חירום בסביבת הגנרטור ובלוח הגנרטור.  •

 אמצעי כיבוי אש בסביבת הגנרטור. •

 הארקת הגנרטור והבמה 

באופן   • האלקטרודה  והתקנת  מתאים  הארקה  למוליך  הידוק/חיבור  כולל  תקנית  אלקטרודה  קיום 

 מתאים ושאינו פוגע במעברים. 

מוליך • חתך    חיבור  בשטח  מתכתית  במה  לקונסטרוקציית  להשוואת    35הארקה  לפחות  ממ"ר 

 פוטנציאלים.

 התקנת כבלים מגנרטור ומלוחות חלוקה:  .2

 התקנת כבלים תקניים בלבד המותאמים להתקנות חוץ/אתרי בניה מניאופרן שחור.  •

 במעברים וכיסויים במעברי דשא למניעת דריכה על הכבלים. קיום מידרכים •

 התאמת חתך הכבלים המותאמים לזרם הגנרטור.  •

 תעשיתיים )אדום/כחול(.   A16בתי תקע והתקעים מעל  •

 לוחות חשמל/חלוקה:  .3

 לוח הראשי המותקן ביציאת הגנרטור.  •

 והציוד שבתוכם להזנת אירוע המוני.הניידים  התאמת לוחות החשמל  •

 "זים, מפסקי מגן )פחת( תקניים בהתאמה לזרם. קיום מא •

 התקנת הלוחות על תושבות מתאימות )רגליות( ולא על הקרקע.  •

 כיסוי מתאים להגנה על הציוד החשמלי בפני גשם ומים. •

 כל קופסאות הפיצול יכילו מפסקי מגן. •

 לוחות שירות על עמודי תאורה:  .4

 לוחות השירות יכללו ממסרי פחת ומא"זים תקניים. •

 המתקין לבדוק תקינות הארקה בעמוד לפני הפעלת לוח השירות.על  •

 מתקנים מתנפחים/דוכנים: .5

 בפני פגיעה מכאנית.לפי תקן להגנה  כבלי הזנה יהיו  •

 כל הציוד החשמלי יחובר רק אחרי ממסר פחת ומא"ז מתאים.  •

 תוקף האישור בחצי השנה האחרונה.  –כל הציוד חייב להיות מאושר ע"י חשמלאי מוסמך לפחות  •

 כל אחת עבור הדוכנים.     63Aנקודות חשמל תלת פאזי  2תספק  העירייה  •

 . ח משני כולל פחת נגד התחשמלותוכל דוכן יהיה מוזן מל  •

  



 
 מונוסון-עיריית יהוד

 בס"ד 

 

 
 לכבוד 

 מונוסון -עיריית יהוד

 

 3220 לשנת  יום העצמאותוצעצועים באירועי  לתפעול דוכני מזוןהצעת מחיר הנדון: 
 
 : שפורטו בהוראות ההזמנה להצעת מחירהמפרטים  לתפעול דוכני מזון וצעצועים לפי להלן הצעתי  .1

 
 כל דוכן שיוצב מטעמי באירוע. בעבור סך של ___________ ₪ הנני מציע לשלם לעיריית יהוד מונוסון 

 
לא    בשיק בנקאיהצבת הדוכנים  עבור  את דמי הזיכיון  מונוסון  - מובהר לי בזאת כי עלי לשלם לעיריית יהוד .2

ימים מיום קבלת    7-ימים לפני מועד קיומו של כל אירוע, ולגבי אירועי יום העצמאות לא יאוחר מ  14-יאוחר מ
. הפרת סעיף זה תביא לביטול מידי של ההתקשרות עמי על פי תנאי הליך הצעת  ההודעה על זכייתי בהליך זה

 מחיר זו. 
 
מובהר לי בזאת, כי לאחר קבלת ההצעות העירייה תהא רשאית שלא לבחור באף הצעה, לבחור בהצעה רק לגבי   .3

על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה לי כל טענה כנגד העירייה  הכל  ,  חלק מהאירועים או לבחור מספר הצעות
 בגין כך.  

 
 . העירייהתי לשביעות רצונה המלא של הריני מתחייב לבצע את כל העבודה המפורטת תמורת הסכום שהצע  .4

 
 ההצעה כוללת את כל העבודה ואת כל החומרים. .5

 
או פגעי   , בטיחות, בריאות הציבוררשאית לבטל את כל העבודה משקולי בטחוןהעירייה  מובהר לי בזאת כי   .6

 . במקרה כזה אקבל את כספי חזרה ולא אהיה זכאי לפיצוי נוסף מכל מן וסוג שהוא .  מזג האוויר
 

 לבין מי מעובדי.  עירייה לביני אומעביד בין ה –מובהר לי בזאת כי לא יהיו כל יחסי עובד   .7
 

ביטוח צד ג' ע"י  לעירייה אישור על  מובהר לי בזאת כי עלי לבטח את עצמי בגין כל אובדן או נזק וכן להמציא  .8
₪ וכן ביטוח חבות מעבידים. מובהר לי בזאת, כי העירייה    2,000,000  -בסכום שלא יפחת מפוליסת ביטוח  

 .  1.3.2023תתווסף כמוטב על פי הפוליסה. אישור על קיום הביטוחים יומצא לעירייה עד ולא יאוחר מיום 
 

 מובהר לי כי לא אהיה רשאי לקזז סכומים שהעירייה חבה לי מהסכומים שעלי לשלם לעירייה.  .9
 
הנני מצהיר, כי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ואיני מצוי בניגוד עניינים ו/או לא קיימת מניעה אחרת    .10

 לקיים הוראות הסכם.  י לקיום הסכם זה, ו/או עילה המונעת ממנ
 
הנני  מתחייב לא להסב לאחר או אחרים זכויותיי ו/או חובותיי עפ"י הסכם זה כולן או מקצתן אלא אם אקבל   .11

 כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.על 
 

 רשאית לפצל את העבודה למספר ספקים. העירייה מובהר לי בזאת כי  .12
 

אם הצעתי תתקבל יהוו תנאי מכתב ההזמנה והצעה זו את תנאי ההתקשרות ביני לבין העירייה וכן ייחתם   .13
 הסכם התקשרות ביני לבין העירייה. 

 
 

 מסמך זה ואני מסכים להם. במכתב ההזמנה וב * הנני מאשר שהבנתי את כל התנאים ש
 

 ________________* הצעה זו ניתנה ביום: ___

 

 _________________חתימה: _______       ______    _______* שם המציע: _________

 

 _____________________ת.ז  ______         ___________________________שם:   _

 

 _________________תאריך: ______      ______________________חותמת החברה: _

 


