
 

 

הזמנה להגשת הצעות להיכלל במאגר מסעדות למתן שירותי הסעדה עבור הרשות לפיתוח 

ירושלים 

 

מזמינה בזאת מסעדות להגיש מועמדותן להיכלל  ("י"הרל: "להלן)הרשות לפיתוח ירושלים 

, עיתונאים, סוכנים)ל "י למתן שירותי הסעדה לאורחים ומחליטנים מהארץ ומחו"במאגר הרל

. (אנשי תעשיית התיירות ועוד, אנשי ממשל

 

ואשר , מסעדות הנמצאות בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים- לעניין הזמנה זו" מסעדות"

. עומדות בתנאי הסף המפורטים להלן

 

סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות 

 

המופיע באתר " בקשה להצטרף למאגר שירותי הסעדה"רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס 

. www.jda.gov.il- י בכתובת "הרל

כמפורט , ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, על המציעים למלא את טופס הבקשה במלואו

יש לשלוח בדואר , בצירוף המסמכים הנדרשים, חתום על ידי המציע, את טופס הבקשה. להלן

 במרס 15- ירושלים וזאת עד ליום ה2כיכר ספרא , מיכל תילא כהן' לידי הגב, י"למשרדי הרל

2011 .

ובלבד שמציעים אלו ,  לאחר מועד זה תהיה הרשות רשאית להוסיף מציעים למאגר מעת לעת

. יעמדו בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו

".  מאגר שירותי הסעדה–הרשות לפיתוח ירושלים "על גבי המעטפה יש לציין 

 

 02-6295375 –פקס  , ayelet@jda.gov.il –מנהלת משרד , אילת שדה: איש קשר לפניות

 

 תנאי סף לרישום במאגר שירותי הסעדה

 ;מסעדות הנמצאות בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים .1

 ;בעל רישיון עסק כדין .2

 ; מקומות ישיבה25-מסעדה המכילה לא פחות מ .3

 ;  סועדים20- מלצרים ל2: בקבוצות,  שולחנות3מלצר לכל : מינימאלי של צוות' מס .4

 ;תפריט יינות .5

 ;תפריט בשפה האנגלית .6

 ;תעודת כשרות .7
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  מסמכים נדרשים לצירוף לבקשה

 

: המציעים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים

זמינות , ותק, שעות פתיחה, מקומות ישיבה' מס, מיקום: כולל, חומר רקע אודות המציע .1

חומר רקע אודות , תפריט עסקי, תפריט יינות ואלכוהול, תפריט אוכל, חדרי אוכל פרטיים

. 'תו חברתי וכו, נגישות, מחירים, סגנון מטבח, כשרות, (מנהל מסעדה וכו, שף)הצוות 

 צילום רישיון עסק  .2

 אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות .3

 תעודת עוסק מורשה .4

 תעודות נוספות המעידות על ותק וניסיון המסעדה .5

 חומר פרסומי המתאר את המסעדה .6

 תעודת כשרות .7

, אופן ההגשה, איכות המזון, המלצות מסוכני תיירות נכנסת המתייחסות לטיב השרות .8

 המקצועיות והיכולת לתקשר בשפה האנגלית

,  שולחנות3מלצר לכל : מינימאלי של צוות בעת אירוח' התחייבות המסעדה לספק מס .9

  סועדים20- מלצרים ל2: בקבוצות

 

צירוף למאגר שירותי הסעדה 

 

. יבדוק ויסווג את המציעים לתחום הרלוונטי, ("הצוות המקצועי: "להלן)י "צוות מקצועי של הרל

ניסיון בתחום ההסעדה , ביניהם ותק, יצוין כי בחינת המועמדים תתבצע על פי מספר קריטריונים

או גופים /י ו"ייחודיות ושביעות רצון של הרל, איכות, המלצות, מוניטין, עומס עבודה, והתיירות

. על ידי המציע, אם ניתנו, אחרים משירותים קודמים שניתנו

 

ויחליט , על הקריטריונים שפורטו לעיל, הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה בהתבסס בין היתר

מובהר כי לצוות המקצועי קיים שיקול דעת מוחלט . באם לצרף את המציע למאגר שירותי הסעדה

והמציע מוותר בזאת על כל טענה באשר , האם להוסיף מציע למאגר שירותי הסעדה, ובלעדי

. להחלטות הצוות המקצועי כאמור

 

. הזמנת מקומות במסעדה בפועל תתבצע מעת לעת על פי בחירה של הרשות מתוך מאגר זה

למתן שירותי ההסעדה הספציפיים , על פי שיקול דעתה, הרשות תפנה למציע שיהיה רלוונטי

לקבלת הצעת מחיר לפי הפרטים המבוקשים ותחליט על פי שיקול , הנדרשים לה באותה העת

המציע מתחייב מצדו להעביר הצעת מחיר . דעתה האם להתקשר עם המציע על פי המחיר שהוצע

מובהר כי הרשות אינה מתחייבת להתקשר עם המציעים הנמצאים במאגר . בהתאם לדרישה



 

החלטת הרשות באשר . ובפרט אין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות, שירותי הסעדה

להתקשרות עם מציע הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעתו המוחלט של הצוות המקצועי 

. והגורמים המוסמכים ברשות

 

 


