קול קורא פומבי להצעת מועמדות עבור קפיטריה ברחוב הלל  35ירושלים
המקום
המכון הצרפתי בירושלים ( )IFJהוא מוסד צרפתי ציבורי המציע לקהל שלו פעילויות בנושא התרבות
והשפה הצרפתית :אירועי תרבות (דיונים ,הקרנות סרטים ,קונצרטים וכן הלאה) ,סדנאות תיאטרון,
כתיבה ,צילום וכו׳ ,קורסי צרפתית.
המבנה של המכון הצרפתי בירושלים ע״ש רומן גארי הממוקם ברחוב הלל  35בירושלים כוללים גם
ספריית מדיטק ,חלל כניסה ושל אירועי מולטימדיה וכן ארבעה כיתות לימוד שפה.
המכון הצרפתי מזמין אליו דמויות מרכזיות בעולם התרבות ובעולם האינטלקטואלי מישראל ומצרפת,
הוא עובד בשיתוף פעולה עם השותפים המקומיים שלו אשר כולם מביאים את הקהל שלהם.
המכון מארח בשנה שלמה ממוצע של  2000אנשים מכל הגילאים ,פרנקופונים ולא פרנקופונים.
המטרה
המכון הצרפתי ייעד הקמה של חלל חברתי בתוך החלל העיקרי שלי שיתפקד כקפיטריה אשר מחזקת
את השירות שהוא מציע לקהל שלו ותורמת לאטרקטיביות שלו.
לשותף תהא האפשרות להשתתף בתכנית אירועי התרבות ולהציע הפעלות.
ההיצע הקולינרי של השותף יהיה חייב להיות בהתאמה עם הדימוי של המותג של המכון הצרפתי:
להציע שירות איכותי ,עם אוריינטציה של המטבח הצרפתי ,אם אפשר עם מימד של יצירתיות ושל
פיתוח בר קיימא (למשל אוכל אורגני ״BIO״) ,להתחשב בכך שמרבית הקהל של הקפיטריה אוכל כשר
וליצור חלל נעים ,חברותי ונוח ברוח המכון.
ההיתר לשימוש זמני בחלל יינתן למוסד השותף למשך שנה  1עם אפשרות לחידוש ,במטרה ליצור חלל
חברותי של הסעדה קלה.
השטח והתנאים לתפעול
השטח המיועד ממוקם בקומת הכניסה ומתפרש על חלל של  70מטרים רבועים ,עם אפשרות להושבה
בחוץ .הוא מצויד כבר בבר ,משטח עבודה ,כיור וארונות וכן שולחנות וכיסאות ל־ 60אנשים.
השטח כולל מיזוג אוויר וגישה לשירותים (הכוללים גם שירותי נכים).
קיימת לנותן השירות אפשרות להשתמש בציוד הסאונד ,במקרן ובמסך של המכון הצרפתי בירושלים.
אין רשות להגיש ללקוחות אלכוהול.
נותן השירות מתחייב להשיג את האישורים הנדרשים מהרשויות המקומיות המוסמכות לכך לצורך
הפעילות שלו.
שעות פתיחה:
• ראשון עד חמישי משעה  8:00עד ( 21:30אפשרות להאריך את השעות בעת אירוע תרבות
יוצא דופן)
• יום שישי משעה  8:00עד 15:00
• סגור ביום שבת
חלל המטבח אינו מצויד להכנת מנות:
השותף יצטרך להכין את מרבית המנות שלו מחוץ למכון .חימום של המנות יהיה אפשרי להסעדה קלה.
השותף יהיה צריך לספק את כל החומרים הדרושים :כלים ,סכו״ם ,כוסות ,ציוד מטבח חשמלי קטן.
בטיחות
החלל מצויד במצלמות אבטחה ובציוד לכיבוי אש בהתאם לנורמות המקובלות.
השותף יצטרך להשתתף בעלות של שומר בזמן שעות הפתיחה שלו.
פרופיל מצופה מנותן השירות
על המועמד להיות בעל סטטוס של יזם או עמותה וכן שיש לו רישיון לעסוק בתחום זה של ההסעדה.
נותן השירות וכן מי שינהל מטעמו חייבים לדבר עברית ואנגלית ,צרפתית יתרון.

נותן השירות יצטרך להציע בעדיפות מנות בעלות ייחוד צרפתי :דברי מאפה ,סנדביצ׳ים ,סלט ניסוואז,
קרוק מונסיה ,עסקיות ארוחת בוקר/ארוחת צהריים ...וכן שתייה קלה וחמה (מיצים ,תה ,קפה וכן
הלאה).
נותן השירות מתחייב לנהל את הקפיטריה בהתאם להשקפה של פיתוח בר קיימא ובמיוחד להימנע
מהשימוש בפלסטיק ובחומרים שלא ניתן למחזר.
תנאי השכרה
• עלות ההשכרה 11,000 :אלף כולל מיסים לחודש
• עלויות קבועות 4,500 :שקלים (חלק יחסי בהוצאות) .סכום זה אינו כולל השכרות עתידיות של
ציוד של המכון הצרפתי בירושלים לנותן השירות
• חלוקת רווחים :נותן השירות יחלק למכון הצרפתי  3%מהמחזור הגולמי שלו
כדי להציג את מועמדותכם :יש להגיש את המועמדות שלכם עד לתאריך  21במארס  2022באמצעות
דואר אלקטרוני הממוען לכתובת הבאה lisa.liarte@diplomatie.gouv.fr :ולכלול את הפרטים
הבאים:
• מסמך שבו אתם מציגים את עצמכם ,את הניסיון של החברה שלכם ,של המנהלים שלה בתחום
הפעילות הרלוונטי ( )CVוכן את פירוט הפרויקט שאתם מעוניינים לפתח;
• פרטים מתוך רשם החברות (או צילום אחר לפי סוג החברה) שאינו ישן יותר משלושה ()3
חודשים
• צילום תעודת זהות/רישיון עבודה
• צילום של מסמכים ורשיונות

