המרכז הזואולוגי תל אביב  -רמת גן בע"מ ("הספארי")
מכרז להפעלת מסעדה ועמדות מכירה בספארי
.1

המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ (להלן " -הספארי") מזמין בזאת הצעות להפעלת
מסעדה ועמדות מכירה בשטח הספארי ,על פי התנאים שבחוברת המכרז והסכם ,על
נספחיהם ,ובהתאם למידע שיימסר בסיור המציעים.

.2

רשאי להשתתף במכרז מציע ,אשר במשך חמש השנים האחרונות עובר לפרסום המכרז:
א.

הינו הבעלים ו/או המפעיל של לפחות שלושה סניפי  /עסקי מזון ,מסוג מסעדה או
מזנון ,בהם מוגשים במצטבר לפחות  1,000מנות ביום;
או לחלופין:

ב.

מפעיל ומנהל מטבח מרכזי לייצור ואספקה של מנות ומבצע שינוע של המנות למטבחי
קצה ולא פחות מ 1,000-מנות ליום בפזורה של  3מוקדי חלוקה לפחות ,למפעלים,
מוסדות ,מסעדות ,בתי מלון וכד' והוא בעל רישיון יצרן תקף לאותם מטבחים;

ג.

בנוסף ,המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או שותפיו ו/או מי
מטעמו (להלן" :המציע") לא הורשע בעבירה פלילית ו/או לא הוגש כנגד המציע
כתב אישום ו/או לא תלויה ועומדת חקירה פלילית כנגד המציע ,אשר יש בה
להשליך על יושרו ו/או מהימנותו של המציע ,וכל זאת בקשר עם פעילותו
הרלוונטית של המציע לתחום נשוא מכרז זה

.3

ההתקשרות עם המציע הזוכה תיעשה לתקופה בת  3שנים ,כאשר לספארי בלבד נתונות שתי
אופציות להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

.4

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הנהלת הספארי ,החל מיום  ,25/10/2018תמורת
 ₪ 1,000בצירוף מע"מ כחוק ,שישולמו במזומן או באמצעות המחאה לפקודת הספארי שזמן
פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז ,אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

.5

סיור מציעים ייערך ביום  8/11/2018בשעה  .11:00היציאה לסיור ממשרדי הנהלת הספארי.
ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז.

.6

הצעות למכרז יש להגיש במסירה אישית במעטפה אטומה וסגורה במשרדי הנהלת הספארי,
על גבי טופס ההצעה ,ובצירוף כל המסמכים אשר נדרשים על פי תנאי המכרז ,עד ולא יאוחר
מיום  27/11/2018בשעה .12:00

.7

הספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר ,או הצעה כלשהי.

לימור זדרוייבסקי ,מ"מ מנכ"ל
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ

