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 הגשת הצעות

 להפעלת בר המשקאות במועדון הג'אז מצפה רמון

 כללי

מתנ"ס מצפה רמון מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר להפעלת בר המשקאות במועדון הג'אז ברובע 

 אירועים.דרך הבשמים במצפה רמון בזמן 

 במהלך השבוע.מועדון הג'אז מקיים הופעות מוזיקה ואירועים שונים 

מקומות ישיבה, חלקם סביב שולחנות )בחלק מההופעות השולחנות יצאו  75המקום מיועד ל כ 

 מהמועדון לטובת הכנסת קהל נוסף(.

וגיהן וכן מועדון הג'אז פועל בין היתר כמקום בילוי בעיקר בסופי שבוע, בהופעות מוזיקה לס

 עשויה להתקיים פעילות של גורמי חוץ.

 חלק משמעותי בהצלחת המועדון תלויה ברמה המקצועית של הפעלת הבר.

 הצעת המחיר תהיה להפעלה של ערב בודד.

 המחיר בהצעה. X  כמות הערבים ע"פ  בסוף כל חודש יעביר הספק את התמורה למתנ"ס

 

 באחריות המציע:

 .לספק את המשקאות .1

 להעברתם למועדון.לדאוג  .2

 ונרכשו ע"פ חוק. לדאוג לכך שהמשקאות בתוקף .3

 .אוג לניקיון הבר, פינוי השולחנותעל המציע לד .4

המשקאות שתכלול משקאות קלים, משקאות חמים, משקאות על המציע לספק רשימת  .5

 חריפים.

יחייב את הלקוחות )נתון זה יילקח בהם ששל המשקאות על המציע להציג את המחירים  .6

 בחשבון בבחינת ההצעות(

 .18ללקוחות מתחת לגיל  המציע מתחייב לא למכור משקאות חריפים  .7

 אישור ביטוח חבות מעבידים. .8

המציע מתחייב בעת מתן ההצעה להפעיל את הבר בכל הופעה או אירוע אחר שמתקיים  .9

 במועדון.

יבוד המציע רשאי באישור בכתב מראש ממנהל המתנ"ס להוסיף משקאות או מזון קל וכ .11

 נוסף.

 
 באחריות המתנ"ס

 לספק מקרר לאחסון המשקאות. .1

 לדאוג לרישיון עסק המתאים להפעלת הבר. .2

לכל חודש על המועדים הצפויים לקיום מופעים וסוג המופעים, על מנת  20לעדכן עד ה  .3

 שהמציע יוכל להתארגן מבעוד מועד לספק את המשקאות בהתאם.

 מתנ"ס ובפרסום האירועים.לפרסם את שם הזוכה באתר הפייסבוק של ה .4
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 הצעת המחיר לערב אחד ___________ לא כולל מע"מ .1

 מצ"ב נספח רשימת המשקאות והכיבוד כולל מחירים. .2

 בכתב את ניסיונו בתחום הפעלת בר משקאות. לתארעל המציע  .3

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לא לקבל אף הצעה, לבטל את ההליך, או לקיימו מחדש  .4

 שונים.בתנאים אלה או 

על ההצעה לא מופעלים דיני מכרזים והמתנ"ס רשאי לקיים משא ומתן עם המציע  .5

 שהצעתו היא ההצעה הזוכה.

המתנ"ס רשאי לחזור בו מבקשת ההצעה, להאריך את מועד ההגשה, לפרסם בקשה  .6

חדשה לקבלת הצעות מחיר, לקיים תחרות בין המציעים השונים, או כל צעד אחר שימצא 

 עלה מיטבית של הבר.לנכון לצורך הפ

 המתנ"ס לא מתחייב על כמות ההופעות שיתקיימו במועדון הג'אז או ערבי הג'אם. .7

בכדי לאפשר לצדדים להכיר וללמוד את הנושא ואת הערך המוסף לכל אחד מהצדדים,  .8

ההצעה תהיה תקפה לשלושה חודשים כתקופת ניסיון. במידה ושני הצדדים יהיו מרוצים 

חודשים נוספים עם אופציה להארכה לשלוש שנים מתום  12ייחתם הסכם הארכה ל 

 תקופות ניסיון. 

חודשים יוכל כל צד להפסיק את ההתקשרות בהודעה של  12לאחר חתימה על ההסכם ל .9

 יום מראש בכתב. 30
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