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 2020 פברואר      

 

 לאירוח הרצאות לקבלת הצעות מבתי עסק בהוד השרון פנייה 
 

 לארח קורסים והרצאות המעוניינים בתי עסק מהוד השרון,פונה בזאת ל, עיריית הוד השרון

 . 2020במהלך שנת  בנושאים שונים,

 

 תנאים להגשת בקשה .1

 . רישיון עסק להיות בעל על הפונה .1.1

 .איש לפחות 30אירוח של ומאושר ל מתאים לקיום הרצאותהלהיות בית עסק  על הפונה .1.2

 .מונגש לנכים להיות בית עסק על הפונה .1.3

לחיבור מחשב של חשמל ואינטרנט על הפונה, להיות בית עסק בעל תשתית מתאימה  .1.1

 .אשר תסופק על ידי העירייה במידת הצורך נייד, הגברה ותאורה

 

 מסמכים נדרשים להגשת בקשה .2

 .על הפונה לצרף רישיון עסק תקף למועד הגשת הצעתו .2.1

 על הפונה לצרף מסמך זה חתום בכל עמוד. .2.2

 

 הפניותאופן הגשת  .3

הרואים עצמם מתאימים, יעבירו פניה עם כל המסמכים  בתי עסק .3.1

                      לכתובת: ,המפורטים לעיל, באמצעות הדוא"ל

hasharon.muni.il-michraz@hod   20203.5.עד לא יאוחר מיום וזאת . 

לציין בנושא הודעת הדוא"ל כי ההודעה מיועדת עבור ""קול קורא" להגשת  יש

 אירוח להרצאות.הצעות 

 

להנחיות שלעיל לא מסמכים שיוגשו לאחר המועד האחרון ו/או שלא בהתאם 

 יתקבלו ולא יבדקו כלל.

 

 לכתובת ,, באמצעות הדוא"לח"מלשאלות ובירורים שונים ניתן לפנות, בכתב בלבד, ל .3.2

hasharon.muni.il-HilaT@hod . 
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 הבחירהאופן  .4

אשר תבחן את כל הפניות שתתקבלנה ואת התאמתם לדרישות  ,העירייה תקים ועדה .1.1

  .וצרכי העירייה

 בהתאם להתרשמותה ,בין היתרדעתה ובתי העסק, על פי שיקול הוועדה תבחר את  .1.2

לרבות מיקום מרכזי, מבנה החלל, אפשרות  מהתאמת בתי העסק לקיום הרצאות

  מקום וכו'מערכת הגברה שנמצאת בהאירוח והישיבה, 

. העירייהלפי שיקול דעת  ,ביותרהעסק המתאימים  בית או בתי ויבחר כלל הפוניםמתוך  .1.3

  .ותוכנן קיום ההרצאותמועדי את  העירייה תתאם עם בית העסק

 

 שונות .5

שיבחרו או לקיים את  עסקמובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקיים הרצאות בבתי ה .1.1

כדי לחייב את העירייה  לאירוח ההרצאות , וכי אין במתן האפשרותקט בכללהפרוי

 לבתי העסק.  העירייההפניית קהל היעד על ידי /או בקיום ההרצאות ו

כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם זו באין בפרסום הפנייה  .1.2

 או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.ו/כלשהו 

 בהזמנת אוכל/שתייה ע"י הקהל המוזמן. בית העסק לא יתנה הצעתו .1.3

 זכאי לכלל ההכנסות מהזמנות של מזון ושתיה במהלך האירוע היהיית העסק שיבחר ב .1.1

על ידי המשתתפים בו, אך לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מהעירייה בגין אירוח 

 .ההרצאות

ו/או  העירייה תהיה רשאית לפנות לפונים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים .1.1

לפי שיקול דעתה ללא חובת , והכל לבטל הליך זה בכל עת לעדכן מסמכי הליך זה ו/או

                                       עדכונים, ככל שיהיו, יפורסמו באתר העירייה בכתובתהנמקה. 

hasharon.muni.il-www.hod.  ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ

 העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק -נתנו בעליכל הסבר, פרשנות או תשובה שי .1.5

 תחייבנה את העירייה.  -תשובות בכתב 

 כל הכתוב בלשון זכר פונה לשני המינים ולהיפך. .1.5

 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 ,הילה שטרן

 ראש תחום הכנה לצה"ל וצעירים

 עיריית הוד השרון
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