עיריית הרצליה
מכרז מס' 29-2015-18
להפעלת קיוסק וניהולו באולם הספורט בתיכון "הראשונים" בהרצליה
גוש  6538חלקות 304 - 303

הודעה

 .1עירית הרצליה )להלן" :העירייה"( ,מזמינה בזאת הצעות להפעלה וניהול קיוסק כולל הצבת
מכונה אוטומטית אחת לממכר שתיה קלה ,הממוקם במבואה לאולם הספורט בתיכון
הראשונים בהרצליה )להלן" :הקיוסק בתיכון"( ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות
המפורטים במסמכי המכרז.
 .2הקיוסק בתיכון:
א .הינו בשטח של כ 35 -מ"ר הכולל מטבחון בשטח של כ 8 -מ"ר ורחבת ישיבה בה יש
להציב כסאות ושולחנות.
ב .השטח מצוי על מקרקעין הידועים כחלקות  304 - 303בגוש  6538בבעלות עיריית הרצליה.
ג .ברחבת האולם יש להעמיד מכונה אוטומטית לממכר שתיה קלה .מיקומה המדוייק יקבע
ע"י מנהל בית הספר.
 .3הפעלת הקיוסק תהא בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל אורחות חיים במוסדות חינוך התקף
באותו מועד או כל מסמך אחר שיבוא במקומו ,אותו ניתן למצוא בקישור שלהלן:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2.2/HoraotKeva/K-2013-7a-2-2-82.htm
 .4המפעיל ימכור בקיוסק אך ורק מוצרים כשרים.
 .5המחיר המינימלי הנדרש כדמי שימוש בגין הפעלת הקיוסק עומד על סך של ) 54,000חמישים
וארבע אלף(  ₪לשנה ,בתוספת מע"מ ככל שיחול .בנוסף ,קבעה העירייה מחירים מירביים
למוצרים אותם ימכור המפעיל בקיוסק.
 .6העירייה קבעה מחירים מירביים למוצרים אותם ימכור המפעיל במתקנים ,ועל המפעיל
הזוכה למכור מוצרים אלה במחיר שלא יעלה על המחירים המירביים שקבעה העירייה.
 .7רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות,
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות )להלן" :התנאים המוקדמים
להגשת הצעות"(:
א .המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ,ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל
כדין.
ב .למציע ניסיון קודם ומוכח של  2שנים רצופות ,לכל הפחות ,בשנתיים שקדמו לפרסום
מכרז זה בניהול ו/או הפעלה של קיוסקים ו/או מזנונים ו/או מסעדות ,שלפחות אחד
מהם פעיל נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.
ג .המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .8הפעלת הקיוסק תעשה על ידי המציע ו/או על ידי זכיין מטעמו של המציע ,אשר יעמוד אף הוא
בתנאים המוקדמים להגשת ההצעות ,ויאושר מראש ובכתב על ידי בעירייה ,ובהתאם לתנאים
הקבועים בהסכם באשר לכך.

 .9ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן
בלבד ,של ) 600שש מאות(  ,₪במזכירות ועדת המכרזים של העירייה ,ברחוב הנדיב ,2
הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00
 .10לא ישולמו דמי תיווך ולא תתקבלנה הצעות ממשרדי תיווך.
 .11על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן,
לטובת העירייה ,בסך של ) 5,400חמשת אלפים וארבע מאות(  ,₪כמפורט במסמכי המכרז
להלן.
 .12מפגש מציעים יתקיים ביום א' ה 16.8.2015 -בשעה  10:00בקיוסק .מובהר כי השתתפות
במפגש המציעים הינה חובה.
 .13בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,מובהר
בזאת ,כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את
הזכות שלא לקבל אף הצעה שהיא.
 .14ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז ,למנהלת נכסים וביטוח באמצעות
פקס מס'  ,09-9543818לא יאוחר מיום ג' ה) 18.8.2015-כולל(.
 .15ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום ב' ה 24.8.2015 -עד השעה 12:00
בצהרים ,למזכירות ועדת המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה
שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.

__________________
משה פדלון
ראש העירייה

