כפר-סבא

עיריית

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 8102/81
עידכון
עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות להפעלת מזנון ב"היכל התרבות" והפעלת עגלת קפה ב"קרית ספיר".
עיקרי המכרז
הזוכה במכרז יהיה רשאי להפעיל את המזנון במועדים כדלקמן:
בימים א'-ה' בשעות ,0:00-00:00
בימי ו' וערבי חגים בשעות 0:00-06:00
ובמוצאי שבת/חג משעה אחרי צאת השבת/חג.
הזוכה במכרז יהיה רשאי להפעיל את העגלה בקרית ספיר:
בימים א'-ה' בשעות 04:00-00:00
בימי ו' וערבי חגים בשעות 0:00-06:00
בשבתות  -בשעות בהם מתקיימת פעילות.
המזנון יהיה חלבי/פרווה.
התחלת פעילות משוערת הינה מ 0/0/0006 -ואילך.
ההסכם הינו לתקופה של  06חודש ,עם אופציה לטובת העירייה להאריך את ההסכם ב 0 -שנים ,שנה בכל פעם.
שכר דירה המינימלי הוא ( ₪ 6,600לא כולל מע"מ) לחודש.
תנאי הסף:
רשאים להשתתף במכרז מציעים שמילאו את תנאי הסף כדלקמן:
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ערבות בנקאית על שם המציע בגובה .₪06,000
מציע מנהל ומפעיל לפחות מ 0/0/00 -בתוך מתחם מסחרי ,משרדי או ציבורי ,עסק שהינו אחד מאלה :מזנון
ו/או מסעדה ו/או קפיטריה שהתקיימו לגביו התנאים הבאים :בעל רישיון עסק.
מציע בעל מחזור ההכנסות שנתי הנובע מכלל עסקיו מסוג מזנון ו/או מסעדה ו/או קפיטריה בהיקף
של  ₪ 060,000לפחות בכל אחת מהשנים .0000,0000
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מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 600אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש אספקה ומכרזים רח' תל חי
40ג' ,בכפר סבא ,בימים א'-ה' בין השעות . 0:00-06:00 :אופן התשלום ראה בקישור הבאhttp://www.kfar- :
saba.muni.il/?CategoryID=489
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תאור

.54

תאריך

שעה

פרטים

מפגש מציעים
(לא חובה)
מועד אחרון להגשת שאלות

0/0/0006

00:00

00/0/0006

00:00

מועד אחרון להגשת הצעות

00/0/0006

00:00

נפגשים בבית ספיר ,קריית ספיר
רח' ירושלים  06כפר-סבא.
אופן ההגשה:
לפקס 00-0464600
להכניס ידנית לתיבת המכרזים ,מח'
רכש ומכרזים ,רח' תל חי  40ג'
כפ"ס

כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.
______________
אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה

וייצמן  , 531כפר סבא  00544ת.ד51 .
תיוק44066 :

טלפון, 409400505 :פקס 409404054 :

