פניה להצגת מועמדות למאגר מציעים
רשת כוורת – רשת חנויות הנוחות לחיילים של קרן לב"י האגודה למען החייל (ע"ר)
מזמינה אותך
להגיש מועמדותך להיות חלק ממאגר מציעים דינאמי להפעלת:
א .מזנוני מזון מהיר לממכר מוצרי בשר ,לממכר חומוס ומוצרי פרווה נוספים או
בתי קפה וחלביות
ב .מזנונים ניידים –  FOOD-TRUCKלממכר מזון בשרי ו/או חלבי לחיילים
ג .דוכני מזון לאירועים

בבסיסי צה"ל ובשטחי משרד הביטחון ברחבי הארץ
תנאי סף להגשת מועמדות :
 ניסיון של לפחות  3שנים בניהול עסק להפעלת מזנוני מזון מהיר
 איתנות כלכלית מתאימה – בהתאם להצהרת עו"ד ורואה חשבון
 בעל כל האישורים והרשיונות הנדרשים על פי כל דין לניהול עסק מסוג זה
 מגורים בקרבת מקום המזנון
 הפעלה ישירה ולא באמצעות קבלנות משנה
 ללא כל מניעה ביטחונית לכניסה לבסיסי צה"ל
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים ומסמכים להוכחת עמידה בתנאי הסף לכתובת
דוא"ל .kOL-kORE@CAVERET.ORG :במסגרת הפנייה יש לציין את כתובת המגורים
של המציע  ,סוג המזנון שברצונו להפעיל ( חלבי  /בשרי וכו' ) - FOOD-TRUCK ,מזנון
נייד ,דוכני מזון או שאין לו העדפה.
הכלולים במאגר המציעים יקבלו מעת לעת פניות רלוונטיות מרשת כוורת להגשת הצעות
להפעלת מזנונים ,או דוכנים .ההשתתפות במאגר לא תחייב את המציעים בכל דבר
ועניין.
לשאלות ולפרטים נוספים יש ליצור קשר עם איציק כמקר בטלפון  050-8842100וזאת עד
ליום  1אוגוסט .2020
רשת כוורת רשאית  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לנהל משא ומתן עם המציעים
כולם או חלקם וכן רשאית לבקש השלמת מסמכים והבהרות.
רשת כוורת תבחר את ההצעה אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי מקנה לה את מירב
היתרונות בשים דגש בין היתר על ניסיונם הקודם והמוניטין של המציעים ,גובה ההצעה
הכספית וכן כל גורם אחר העשוי להיות רלוונטי לבחירת ההצעה.
רשת כוורת אינה חייבת לקבל כל הצעה שהיא.
חוק חובת מכרזים ,התשנ"ב ,1992-והתקנות שהותקנו מכוחו לא יחולו בשום אופן על
הזמנה זו או על מגעים או דיונים אותם תקיים רשת כוורת עם מציעים או גופים כלשהם
או על אופן בחירת הזוכה עמו תתקשר רשת כוורת בהסכם.
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