מכרז פומבי דו שלבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף
מס' /11//
הקמת והפעלת בית קפה בבניין "השער"
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -המרכז" או "המזמין"),
.1
מזמין בזאת את המעוניינים להגיש הצעות להקמת והפעלת בית קפה
בבניין "השער" ,בקמפוס המערבי אצל המזמין באריאל (להלן -
"העבודות").
ההתקשרות הינה למשך חמש שנים מיום ההודעה על זכייה ,וכן שמורה
.2
אופציה ,למזמין בלבד ,להאריך את ההתקשרות לעוד שלוש תקופות
נוספות של שנה כל אחת;
באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או
.3
בתוספות אשר יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של המזמין ,אשר בו
המחייבים:
המכרז
מסמכי
מופיעים
.http://www.ariel.ac.il/management/open
תנאי סף:
.4
 4.1המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על
פי כל דין .מובהר בזאת ,כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר תאגידים
וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר,
כגון :ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר;
 4.2המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת
הסדר נושים;
 4.3בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו;1976-
 4.4המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך של  500ש"ח;
 4.5המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות
סוציאליות;
 4.6למציע ניסיון מוכח של לפחות שלוש השנים האחרונות בניהול והפעלה בתוך
מתחם מסחרי או ציבורי שאינו עוסק בהסעדה ו/או במזון ומופעל על ידי גורם
אחר ,של עסק אחד לפחות שהחנו אחד מאלה :מזנון ו/או מסעדה ו/או
קפיטריה ו/או עגלת קפה ,בכל מקרה ,למציע יהא עסק כאמור פעיל במועד
הגשת ההצעה.
 4.7למציע מחזור מכירות שנתי מכלל עסקיו מסוג :מזנון ו/או מסעדה ו/או
קפיטריה ו/או עגלת קפה בסך של לפחות  3,000,000ש"ח לשנה בכל אחת
מהשנים ;2009-2010
 4.8המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין,
והמזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע אינו יכול לזכות
במכרז זה;
 4.9המזמין רשאי ,אך אינו חייב ,לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים
נוספים מהמציע וכן לברר פרטים לגבי עבודות ופרויקטים שבוצעו על ידי
המציע אצל צדדים שלישיים .מציע אשר בוחר להגיש הצעה מביע בכך את
הסכמתו לסעיף זה ואין ולא יהיו לו טענות כלפי המזמין בשל כך.
יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא
תעמוד באחד מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
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בכתובת:

לפרטים נוספים ניתן
.epplerdoron@ariel.ac.il
סיור קבלנים ייערך ביום  61.2.61//בשעה  ./6:11נפגשים בשער בן דוד
(הכניסה לקמפוס מערבי) .השתתפות בסיור הינה רשות.
הצעות ניתן להגיש רק ביום  //.2.61//עד השעה  15:00בלבד ,ללשכת
המנכ"ל ,בניין 3א' (קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא תתקבלנה
הצעות לאחר שעה זו!
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

