
  

  

  א' אלול, תשע"ו 
  2016ספטמבר,  4 

  לכבוד
____________  
____________  

  
    (משתתף במפגש ובסיור)

                                                                                                                          
  

  2הבהרה מס' מסמך הנדון: 
  

  29.8.2016מציעים מיום  וסיור סיכום מפגש
  

ובית קפה  חדר אוכלשל ניהול והפעלת  יםלקבלת הרשאה למתן שירות 2016/15/603/021/00מכרז פומבי מס' 

  לקהל הרחב ולעובדים  ההסעדהשירותי למתן 

  נהר הירדןבמסוף הגבול היבשתי 

  
   סיכום מפגש וסיור המציעיםא. 

  משתתפים:  .1
   .נציגי החברות שהשתתפו בסיור ובמפגש המציעים  1.1
מר אורון רונן,  –מר זהר אגמון, מרכז תחום המסחרי מטה מסופי גבול  –מנהל המסוף   נציג הרשות:   1.2

    –מר אבי גורדון, אחראי מנהלה מסוף נהר הירדן  –אחראי תפעול מסוף נהר הירדן 
  והח"מ.      מר ליאור אברמוף

        
  השירות. מותסיור במקונערך ו , בו הוצגו עיקרי המכרז,נציגי הרשות, קיימו את המפגש  . 2

לטופס הזמנת הצעות,  3.2מבקש להדגיש ולהפנות את תשומת לבם של המשתתפים לסעיף מנהל המסוף   .3
  , ולהיערך לכך.תקופת מתן השירותיםבדבר הגשת תכנית אדריכלית למנהל המסוף לאישור, טרם תחילת 

  , לרבות:חובה לעיין ביסודיות במסמכי המכרזהודגש והובהר למשתתפי המפגש והסיור כי   .4

  ;לטופס הזמנת הצעות 8תנאי המכרז כפי שמפורט בסעיף   4.1

  ;לחוזה ההרשאה 8.1.1תכולת השירותים בבית הקפה כפי שמפורט בסעיף   4.2

לרבות  ,לחוזה ההרשאה 8.1.2אוכל כפי שמפורט בסעיף החדר  תכולת שירותי ההסעדה במסגרת  4.3
  ;קצה) חבשל או מטבמסוג המטבח (מטבח 

  לחוזה ההרשאה, לרבות נספח עבודות התאמה ונספח שירות ותפעול.כלל הנספחים   4.4

במידה וקיימות,  בכל הקשור  הודגש והובהר למשתתפי המפגש והסיור כי עליהם להעביר שאלות הבהרה,  .5
  .16:00בשעה  5.9.2016למסמכי המכרז, לא יאוחר מיום 

  .ח הציוד הקבוענספ –צ"ב נוסח נספח ו' לחוזה מ  . 6

  

  

  

  

  



  

  

  פרסום המסמך. ב

  .ויועבר לנציגי החברות שהשתתפו בסיור ובמפגש המציעים הרשות של האינטרנט באתר םיפורס זה הבהרה מסמך    

  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז בעת 

  הגשת ההצעה

  
  
  
  
  

  בברכה,
  

  דניאל קלוגמן משה      
  אחראית מסחר        

  
  
  
  
  
  
  

  : העתק
  רא"ג מסחר 

  מזכיר/ת ועדת המכרזים
  
  

    



  

  

  
  

  נספח ו'
  נספח הציוד הקבוע 

  
  
  
  חדר אוכל

  
  כמות        פריט 

  

 5    סועדים 6שולחן ל  .1
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 1      כיור נירוסטה .7

 2      ברז נשלף .8
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    1    פס הגשה נירוטה .10

 1  פס קליטת כלי אוכל לשטיפה .11

  1    מערכת כיבוי אש למנדף .12

 1      דוד מים חמים .13
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