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 קול קורא
 להשתתפות ביריד פרחים בסמטת פלטרין בחדרה

 

 כללי .א

המצויה  חברההינה  "(החברה: "להלן)בע"מ חדרה נחלים חברה לפיתוח תיירות  –נ.ח.ל חדרה  .1

בסמטת פלטרין יריד למכירת פרחים  וניתנה לה הזכות לנהל ולהפעיל בבעלות עיריית חדרה

 בחדרה.

מגורמים המעוניינים להשתתף ביריד כגון מוכרי פרחים,  הצעות מבקשת לקבל חברהה .2

 . "(השירותים)להלן: " משתלות, נגני אומני רחוב

היריד צפוי להתקיים מידי יום שישי החל משעות הבוקר ועד שעות הצהריים לפני מועד כניסת  .3

פרחים מחדרה והסביבה, נגני ואומני רחוב ב"מזוודה השבת. היריד יכלול מציגים ומוכרים 

 פתוחה".

והעיר בכלל  מרכז העירהיריד הוא חלק מאסטרטגיה של החברה ועיריית חדרה לפיתוח  .4

 ומיתוג העיר כמקום חי ובועט עם תרבות רחוב תוססת וצבעונית.

 . בתקופת ההרצה הינה ללא עלותההשתתפות  .5

  .הגרלה שתערך בחברה בהתאם מתחם האירועבאזור במיקומים שונים יוצבו  הדוכנים .6

למכור מוצרים מלבד מוצרים הנוגעים לשוק הפרחים ללא  םרשאי המשתתפים ביריד לא יהיו .7

 קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.

שאר  כל .עמדות מכירההחברה תהיה אחראית על הצבת הדוכנים ותספק למשתתפים  .8

 הבאת מרכולתם, קישוט הדוכנים, הצבת שלטים וכד',הפעילויות הכרוכות בהשתתפות לרבות 

לדאוג לפינוי כלל על המשתתפים יהיה בגמר היריד,  .בעלי הדוכנים ועל חשבונם ידי על ייעשו

 פנויים מכל חפץ ונקיים. חברההשבת האזורים בהם הוצבו הדוכנים לתקינים והדוכנים 

 .חברהה של מהמטע הממונה יתיוהנח בתיאום תעשה הדוכנים והפעלת הקמת .9

למשתתפים יהיו את כל האישורים/ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי דין לעסוק בתחום  .10

 עיסוקם לרבות אישורים מרשויות המס.

מספר המקומות ביריד מוגבל. החברה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי מיהם בעלי  .11

ביריד של בעל דוכן/אומן על פי הדוכנים/האומנים שישתתפו ביריד ואף להפסיק השתתפות 

 שיקול דעתה, על מנת לאפשר גיוון של המשתתפים ו/או מכל סיבה אחרת.

 

 :הצעהההגשת  .ב

בלבד מבלי לבצע בו כל  'א כנספח הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף להליך זה .12

 לפרטיולרבות  להצעה פרטים אודות ההצעה יצרףשינויים, השמטות או תיקונים. המציע 

 הדוכן שבכוונתו להעמיד.של  , צילומיםהאישיים ודרכי התקשרות

. ההצעה תוגש 16:00 בשעה 23.11.17 הינו הצעות להגשת האחרון המועד .13

 ותכלול את נספח א' ואת המסמכים הנלווים כמפורט לעיל.  tamar@nhlhadera.co.ilלדוא"ל



ולהשיג בעצמו ועל באם הוא מעוניין בכך  במקומות האפשריים להצבת דוכניםעל המציע לבקר  .14

 כל מידע הדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה. חשבונו

 

 ות למשתתפיםהוראות כללי .ג

 לעיל.כל המסמכים הדרושים כמפורט את  ולהעביר במסמך זההנכם מתבקשים לעיין היטב  .15

רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים  חברהה .16

 שיקול דעתה המוחלט.על פי  במסמך זה,אחרים 

המידע המופיע במסמך זה הינו מידע כללי בלבד אשר מטרתו להעניק למציעים כמה שיותר  .17

סר בדגש על ידע הנממידע על מנת שיוכלו להכין את הצעתם. המשתתפים מצהירים כי המ

אשר  חברההלצורך הגשת ההצעות והוא אינו מחייב את  הינו מידע ראשוני בלבדאופי היריד ה

 תהיה רשאית לשנותו בהתאם לשיקול דעתה.

 גורם כלפי חברהה של כלשהי מחויבות ליצור כדי, פיו על שינקטו בפעולות או, זה בהליך אין .18

 .כלשהו גורם עם להתקשר שהיא דרך בכל חברהה את לחייב או, כלשהו

 מוצרים שיימכרו בדוכנים.האו לכמות  ביריד מסוים מבקרים למספר מתחייבת חברהה אין

הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו ואת  ירידאת השומרת לעצמה את הזכות לבטל  חברהה .19

מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו 

 בהתקיים האמור. חברההאו דרישה כלפי \הצעה לא תהיה כל טענה ו

שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים  חברהה .20

או מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש \או המלצות ו\תיהם, לרבות קבלת אישורים ובנוגע להצעו

 לה לצורך קבלת החלטתה. 

 הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו. .21
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 טופס הצעת המציע –' אפח סנ

 לכבוד

 נחלים חברה לפיתוח תיירות בע"מ –נ.ח.ל חדרה 

 

להשתתפות ביריד פרחים  קול קורא " ושכותרת, חברההעל ידי   שפורסם לקול קוראבהמשך  .1

, והבנתי את תוכנותי במסמכי ההליך "( ולאחר שעיינההליך)להלן: " " בסמטת פלטרין בחדרה

 הנני מגיש הצעתי.

)יש להשלים פרטים(  _____________________________הצעתי מוגשת להפעלת דוכן:__ .2

 או להשתתפות כאומן בתחום:________________________________________.

מותו שהוא חתום על ידי. חתימתי על מסמך זה מהווה את אני מצרף את נספח זה בשל .3

 התחייבותי לקבל את כלל התנאים של ההליך בשלמותם.

ואני מתחייב לקיימים כלשונם וללא כל כי קראתי היטב את כל תנאי ההליך אני מאשר  .4

 סטייה.

עימי זכות מידית לביטולה של ההתקשרות  חברהלידוע לי כי סטייה מתנאי השימוש תקנה  .5

 ללא כל הודעה מוקדמת. יולסילוק יד

ובכלל זה, קבלת כל היתר צבת הדוכן ביריד ידוע לי כי אהיה כפוף לכלל הוראות הדין לעניין ה .6

 .כל גורם שהואאו רישיון נדרש מטעם 

כן לא לשעבד להמחות אותה באופן מלא או חלקי ול אוכידוע לי כי הצעתי זו הינה אישית ולא  .7

 ך.או להעביר אותה בכל דר

אני מצהיר כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על פי כל דין לצורך קיום הדרוש על פי תנאי הליך  .8

 .זה

 . חברהלהנחיות ודרישות הבהתאם  לפעולמתחייב  אני .9

לא תהיה  חברההיא שלי בלבד והשאספק במסגרת השירותים כי האחריות על הציוד ידוע לי  .10

 וד.אחראית לכל מקרה של אובדן ציוד או נזק לצי

 יריד.ב מסוים מבקרים למספר מתחייבת חברהה איןידוע לי כי  .11

 ליריד.₪ אני מתחייב לשלם את התמורה לחברה עבור השתתפות ביריד בסך_____  .12

 

 כתובת המציע: _______________________________ תאריך:____________________________
 

 טלפון ופקס  המציע:____________________________  שם המציע:_________________________
 

 דוא"ל המציע: ____________________________  _ת המציע:___________________חתימה וחותמ

  ת .ז/מספר ח.פ/מספר שותפות של המציע:______________________


