מכרז פומבי מס'  5/15הפעלת אספרסו בר בניין הספריה החדש
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אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן " -האוניברסיטה") ,מזמינה בזאת את המעוניינים
להגיש הצעות לקבלת זכיינות להקמה והפעלת אספרסו בר ,בבניין הספריה החדש והכל
בהתאם למפרט המצורף למסמכי המכרז (להלן " -השירותים").
האספרסו בר ימוקם בקומה ( 3בתוכניות המצ"ב מפלס  )+8.40בבניין הספריה החדש ,ידוע
כבניין  .56על המציע להציע ולהקים עמדת אספרסו בר במבנה יביל על שטח כולל של  20מ"ר
על חשבונו .בנוסף האוניברסיטה תאפשר הצבת שולחנות וכיסאות בסמוך לעמדת האספרסו
בר .האספרסו בר ישרת את באי האוניברסיטה ובאי הספריה בפרט לרבות סטודנטים ,סגל
אקדמי ומנהלי וכן יספק שירותי כיבוד לאוניברסיטה על פי צרכיה מעת לעת ,ככל שיידרש
וכמופיע במפרט.
בניין הספרייה נמצא בסיום הליך הבנייה ובימים אלו נפתח לקהל הסטודנטים והעובדים.
הזוכה במכרז מתחייב להתחיל בבניית האספרסו בר עד ולא יאוחר מ 14-ימים אחרי הודעת
הזכייה .הזוכה מתחייב להפעיל את האספרסו תוך  5שבועות מיום הודעת הזכייה.
ההתקשרות הינה למשך  36חודשים מיום הודעת הזכייה וכן שמורה אופציה ,לאוניברסיטה
בלבד ,להאריך את ההתקשרות לעוד שתי תקופות נוספות של שנה כל אחת;
 .6להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
מס'
1
2
3
4
5
6

התאריכים
28.4.15
 11.5.15בשעה 12:00
17.5.15
21.5.15
עד להגשת ההצעה ובלבד
שיצורף להצעה אישור על
תשלום
27.5.15

הפעילות
פרסום המכרז
סיור מציעים
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה
תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח
המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה
 13:00בלבד!)

 .7תנאי סף:
תנאי סף
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
א .המציע 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;
ב .המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר
נושים;
ג .בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
ד .המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
ה .המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;

ו.

למציע ניסיון של לפחות שנה אחת בשלוש השנים שקדמו למכרז זה ,בהפעלת שלוש ()3
עגלות קפה ו/או שלושה ( )3אספרסו בר ו/או שלושה ( )3בתי קפה;

ז.

למציע מחזור כספי של לפחות  3,000,000ש"ח לפני מע"מ בשנת ;2014

ח .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית [בנוסח המצורף כטופס  ]5או שיק בנקאי [משוך על
ידי בנק מסחרי בישראל ,לפקודת "אוניברסיטת אריאל בשומרון" ,ע"ג השיק לא
יצוינו הגבלות כגון" ,לביטחון בלבד" .השיק יכול להיות שיק משורטט ("קרוס")
ו/או שיק שסחרותו הוגבלה ("למוטב בלבד")] על סך של ( ₪ 10,000במילים:
עשרת אלפים ;)₪
 .8האוניברסיטה רשאית ,אך אינה חייבת ,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 האוניברסיטה בשל כך.
 .9יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד
מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל
 .10ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  27.05.15עד השעה  13:00בלבד ,למרכזייה ליד
בניין ( 3צמוד לסניף בנק הדואר) ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה
הצעות לאחר השעה הנקובה!
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

