מכרז פומבי מס'  – 15/16הפעלת בית קפה חלבי בבניין 7
יולי 2016
כללי

אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון ,ע"ר,
.1
מזמינים בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לקבלת זכיינות להפעלת בית קפה חלבי והכל
בהתאם למפרט המצורף למסמכי המכרז.
להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
מס'
1
2
3
4
5
6

התאריכים
28/07/16
 -08/08/16נפגשים
בכניסה לקמפוס מילקן
באריאל בשעה 12:00
14/08/16
18/08/16
עד להגשת ההצעה ובלבד
שיצורף להצעה אישור על
תשלום
29/08/16

הפעילות
פרסום המכרז
סיור מציעים
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה
תשלום דמי השתתפות בסך  1,000ש"ח
מועד הגשת הצעות (עד השעה  13:00בלבד!)

 .2תנאי סף
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז:
 2.1את בית הקפה החלבי של אוניברסיטת אריאל ,נשוא מכרז זה ,יוכל להפעיל קבלן הסעדה
העוסק באופן שוטף בשירותי הסעדה ובהפעלת מטבחים מבשלים ,מטבחי קצה ,חדרי אוכל
או בהפעלת בתי קפה ומסעדות;
 2.2המציע 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;
 2.3המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 2.4המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
 2.5המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות לתנאים סוציאליים ,על פי כל דין
לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים עליו.

 2.6למציע ניסיון של לפחות שנתיים בשלוש השנים שקדמו למכרז זה ,בהפעלת בית קפה ו/או
עגלת קפה ו/או אספרסו בר חלבי  -יתרון להפעלת מערך הסעדה במוסד להשכלה גבוהה.
 2.7למציע מחזור כספי של לפחות  1,000,000ש"ח לפני מע"מ בכל אחת מהשנים .2014-2015
 2.8רשאים להשתתף במכרז ולהגיש ערבות בנקאית אך ורק מציעים שמתקיימים בהם במועד
האחרון להגשת הצעות למכרז כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2.9על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז ,וככל שיהיו גם על כל עמוד ממסמכי
ההבהרות ,בחתימה וחותמת ובמקומות הנדרשים חתימת עורך דין/רואה חשבון .

ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת :
http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  29/08/16עד השעה  13:00בלבד ,במשרדי מח' רכש
בניין  3א' חדר 3.0.13א ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר
השעה הנקובה!
טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד .0543394838
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

