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 2019-08/12מכרז מס' 

 בחצבהבית הקפה וחנות המבואה במרכז ויידור להפעלת 

 

וחנות המבואה במרכז ויידור, להפעלת בית קפה  מבקשת לקבל הצעות בע"מ ערבהבן יבנילהחברה לפיתוח ו

 :כמפורט להלן

המציע יפעיל את המקום בכל ימי ושעות הפתיחה של מרכז המבקרים, ובאחריותו להפעיל את בית  .1

וכן לדאוג לתחזוקת  הקפה, לספק הסעדה לקבוצות מוזמנות מראש, להפעיל ולנהל את חנות המוצרים

 .וניקיון המקום

יתר , במסמכי המכרזכמפורט  והציוד את התשתיות א מכילוכשה (AS ISא" )המקום מוצע "כפי שהו .2

 שבונו ועל אחריותו. יסופקו על ידי המפעיל על ח -בית הקפה הציוד שיהיו דרושים להפעלת התשתיות ו

 המפעיל יידרש בתעודת כשרות. .3

 ו'.-המפעיל יחויב להפעיל בימי א' .09:00-16:00כל ימות השבוע  –שעות פעילות המקום  .4

 :במסגרת מתווה ההתקשרות ישלם המפעיל .5

  .תשלום חודשי בגין שכירות א.

 .קפה והסעדת קבוצות(את הכנסות בית ה כוללת האינעמלה זו עמלה מסך הכנסות מוצרי החנות )ב. 

 .ימי שבתב, לרבות המציע רשאי להפעיל את המקום גם מעבר לשעות הפעילות של המרכז .6

 המציע יגיש הצעה הכוללת: .7

  מע"מ לחודש. ₪ 500דמי שכירות חודשיים אותם הוא מעוניין לשלם, שאינם פוחתים מסכום של + 

 .תפריט בית הקפה, כולל מחירים 

 .מסמך המתאר את קורות החיים והניסיון שלו מתחום המזון / ניהול עסק 

תמחור תפריט : דמי השכירות המוצעים, איכות ההצעה )התפריט(, הקריטריונים לבחינת ההצעות הם .8

  בית הקפה, ראיון אישי. )לא בהכרח ייבחר המפעיל שיציע דמי השכירות הגבוהים ביותר(.

 כי המכרז.במסמ המלאהקריטריונים פירוט 

 

 .מכרזים :תתיקייכל מסמכי המכרז זמינים באתר האינטרנט של החברה תחת 

 מודעה זו הינה לצרכי פרסום בלבד. הנוסח הקובע הוא נוסח מסמכי המכרז.

 

 מועדי המכרז:

  09:00, בשעה 30.12.2019סיור במקום יתקיים ביום 

  5.1.20ניתן לשלוח במייל שאלות הבהרה עד לתאריך 

https://www.arava.co.il/bids/?type=2
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  10.1.2020עד לתאריך  ןיינתמענה מרוכז לשאלות 

 15.1.2020 -ניתן להגיש הצעות למכרז עד לתאריך ה 

  

החברה לפיתוח אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את 

 מו"מ עם המציעים, כולם ו/או מקצתם. הזכות לבטל את המכרז ו/או לנהל

 

 

 

 בברכה,

 נעמי בקר

 החברה יתמנכ"ל

  

 


