בקשה לקבלת מידע ( ) RFI
להפעלה/השכרת נכס למזנון (ללא בישול)
בכפר סבא
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (להלן – החברה) מבקשת ,באמצעות פנייה זו (להלן-
הבקשה או  ,)RFIלקבל מידע בדבר דרישות ,צרכים ו/או העדפות בקשר להפעלה/השכרה של
נכסים בשני מיקומים (להלן – הנכסים) ,היכולים לשמש למזנון (ללא בישול) בעיר כפר סבא.
 .1כללי:
 .1.1הבקשה ו/או המענה אליה לא ייצרו התקשרות כלשהי בין החברה לבין מי
מהמשיבים לבקשה ולא תחייב את החברה בכל אופן שהוא.
 .1.2אין לראות בבקשה ו/או בהליכיה משום תהליך לבחירתו של מפעיל  /משכיר כלשהו
ו/או משום התחייבות כלשהי של החברה לפרסם פנייה כלשהי לקבלת הצעות ו/או
לבצע פעילות המשך כלשהי לתהליך זה.
 .1.3החברה מעוניינת בקבלת מידע בלבד ,העשוי לשמש לבחינה וקבלת החלטות .כל
ההחלטות בקשר עם הליך המשך לבקשה ,אם בכלל ,לרבות טיבו ותנאיו ,נתונות
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
 .1.4החברה תהיה רשאית לעשות בממצאי הבקשה או בחלקם ,שימושים שונים או לא
לעשות בהם כל שימוש הן לגבי שני הנכסים או לגבי כל אחד מהם בנפרד ,הכל
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .החברה רשאית ,לשיקול דעתה ,לפנות למשיבים על
הבקשה (כולם או חלקם) לקבלת הבהרות ,מידע נוסף והשלמות.
 .1.5מענה לבקשה לא יקנה למשיב יתרון בכל הליך המשך ,ככל שיבוצע ולא יחייב את
שיתופו של המשיב בהליך כזה.
 .1.6אין בבקשה ו/או באיזה מהנתונים בה כדי לחייב את החברה בכל אופן שהוא.
 .2המידע המבוקש (מלא ומנומק):
 .2.1מיקום :להלן מיקומי הנכסים:
.2.1.1

גן המגנים  -ברחוב המעפילים פינת רחוב גולומב ,בגוש 6428 :חלקה341:
מבנה בגודל  9מ"ר.

 .2.1.2מתחם הבאר  -עיריית כפר סבא ,רחוב ויצמן  135כפר סבא ,בגוש6438 :
חלקה 83:מבנה בגודל של כ  100 -מ"ר.
יודגש ,כי מענה יכול שיינתן על ידי המשיב על נכס אחד מבין השניים בלבד ,או על שני
הנכסים גם יחד.
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 .2.2מענה לנכס במיקום :גן המגנים /מתחם הבאר/שניהם יחד (הקף בעיגול)
 .2.3מהי תקופת ההתקשרות הרצויה?
.
 .2.4צרכים ודרישות מיוחדים:
.
 .2.5איזו מהדרכים הבאות עדיפה להתקשרות ,אם תיעשה ומדוע? דמי זיכון? שכירות
חודשית ,אחוז מההכנסות?
.
 .2.6אילו סוגי מזון ניתן לספק במקום?
.
 .2.7מענה חופשי/הערות/הצעות רלוונטיות:

.
 .3אופן הגשת המידע:
 .3.1המענה לבקשה יוגש בכתב .על גבי מסמך זה ,כשכל עמוד חתום על ידי המשיב .במידת
הצורך ניתן להוסיף עמודים נוספים אשר יהוו חלק בלתי נפרד מן המענה לבקשה ובלבד
שכל עמוד ייחתם על ידי המשיב.
 .3.2המענה יוגש למשרדי החברה ברח' התע"ש  ,11קומה ב' ,כפר סבא עד ליום 25/05/16
בשעה  .16:00מענה שיוגש באיחור לא ייפתח.
 .3.3להבהרות נוספות ניתן לפנות בכתב למייל  gitita@ksaba.co.ilעד לא יאוחר מיום
.19/05/16
חתימת המשיב:

אלעד קנדל ,מנכ"ל
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
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