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כללי. 	
"החברה"(  )להלן:  בע"מ  קימרלינג  ע"ש  העירונית  החברה 
אשר  באירועי—תימנה  דוכנים      מתחם  לקיים  מבקשת 
החנייה  ברחבת   12/13-10/ חמישי  רביעי  בימים  ייערכו 
בסימפוניה ובאמפיתיאטרון העירוני בראש העין, ולצורך כך 
והקמה של מתחם הדוכנים  לניהול  מבקשת לקבל הצעות 

)להלן בהתאמה: "הדוכנים(.
החברה מבקשת לכלול בין הדוכנים דוכני סדקית, דוכני  א. 
ליתן  וכן  דוכנים אחרים  ו/או  )בירה(   דוכני שתיה  מזון, 

עדיפות לבעלי דוכנים תושבי ראש העין. 

וכן  ומיקומם,  הדוכנים  של  מספרם  כי  בזאת,  מובהר  ב. 
סוג הדוכנים והיחס בין מספר סוגי הדוכנים -  ייקבעו 

בהתאם לצרכי החברה והעירייה.

לכלול את . 2 יזם  במתחם  ע"י  דוכנים  –להקמת  על הבקשה 
הפרטים הבאים:

המוצרים  פירוט  גם  כמו  המוצעים  הדוכנים  פירוט  א. 
מבין  אילו  להדגיש  יש  בדוכן/ים.  למכירה  המוצעים 

הדוכנים יופעלו ע"י תושבי ראש העין. 
אישור על כך שהמוצרים המוצעים עומדים בדרישות על  ב. 

– פי חוק.
כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין להפעלת הדוכן. ג. 

הצעת התמורה אשר תשולם ע"י היזם לחברה בתמורה  ד. 
לזכות הפעלת מתחם הדוכנים.

זו . 3 בבקשה  לראות  אין  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
בבחינת פרסום מכרז ו/או התחייבות ו/או מצג כלשהו של 
החברה  בנוגע להתקשרות עם ספק כלשהו, וכי אין בהליך 

זה כדי לחייב את החברה עפ"י דיני המכרזים. 

שיפוי . 	 או  פיצוי  לכל  זכאי  יהיה  לא  זו  לבקשה  העונה  גורם 
נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לבקשת  ו/או  בגין הוצאות 

מידע זו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הפנייה, . 	
ובכלל זאת, לקבוע את מחירי המוצרים שיוצעו לציבור ואת 
סוגי הדוכנים שיופעלו במתחם ואת סכום התמורה שישולם 
הגורמים  עם  הבהרה  פגישות  ,לקיים  העירונית   לחברה 
לשיקול  בהתאם  והכל  מידע  כל  ולקבל  זו  לבקשה  העונים 

דעתה.

יובהר כי אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, וכי . 	
בהתאם  בחירתה  במסגרת  שיקולים  לשקול  רשאית  היא 
להתרשמותה מהמציע, סוגי הדוכנים, שיעור בעלי הדוכנים 

תושבי העיר, התמורה המוצעת, וכיו"ב.

לקבלת פרטים והבהרות:
 ניתן לפנות למחלקת הרכש החברה העירונית– לב העיר,
 רח' מרבד הקסמים 10 ראש העין עד לתאריך 12/9/22  
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