
 "חולון לאספקת שירותי מזון בקמפוס מכון טכנולוגי" 001/2017למכרז  פומבי  001הבהרות 

 תשובה  תוכן הפניה מס'

נאמר שאין מחסן , ללא מחסן  19.2.17בסיור קבלנים מיום  .1

 לא ניתן לקבל רישיון עסק, האם יוקצה מחסן?

 יוקצה מחסן.

שיון העסק יללא מטבח , בר -מ"ר  9שטח העמדה הוא כ .2

שיתקבל לעמדה זו לא יהא ניתן להרכיב כריכים וסלטים 

 אלא רק למכור מוצרים מוכנים . 

מ"ר לא יהיה ניתן  9כנ"ל לגביי אפייה במקום כאשר יש  

 לאפות במקום , האם יוקצה מטבח ? 

 

לא יוקצה מטבח. מדובר על עמדה שמקבלת את המוצרים מוכנים . חלק מהמוצרים 

 דורשים רק חימום בעמדה. 

ועל חשבונו עצמו בהזוכה במכרז רשאי להתקין נקודות חשמל לפי הצרכים שלו  האם ניתן להוסיף נקודות חשמל? .3

עמדת ובתיאום עם מנהל האחזקה במכון. ההזנה תלקח מקופסת החשמל שנמצאת ב

 הקפיטריה.

האם ניתן להוסיף עוד נקודת מים? יש צורך בנקודת מים  .4

                         לכיור.

במקום קיים נקודת מים אחת. הזוכה במכרז רשאי לפצל את הנקודה בעצמו ועל 

 חשבונו ובתיאום עם מנהל אחזקה במכון.



כשרות תקפה עד  נדרשת תעודת  –למכרז  2.6סעיף  4עמ'  .5

 . 1.6.17קרי המציע,  למועד האחרון בו תקפה הצעת

הרבנות בישראל נותנת ת כשרות פעמיים בשנה עד פסח ועד 

ראש השנה. כך שתוקף ת הכשרות בכל הארץ הוא עד אפריל 

ולרשום ת כשרות  2.6מקסימום. ולכן צריך לשנות את סעיף 

לא  בתוקף למועד הגשת הצעתו. אחרת אף אחד במדינה

  .עומד בתנאי זה

 

 

לספק תהיה תעודת בטרם הפעלת השירות על הספק להמציא תעודת כשרות בתוקף. 

כשרות תקפה בכל עת והוא יציג תעודה חדשה בכל פעם שמסתיים תוקף התעודה 

 האחרונה.

המכון מתקן בזאת את סעיף תנאי הסף במכרז בנוסח לצורך עמידה בתנאי הסף 

 המכון.באתר והמצורף למסמך זה 

  



ומה פשר ה / בעמודת  750/250מה הכוונה סלט  61עמוד  .6

  .המחיר

  .כנל בפסטה

 בקרואסון ובורקס צריך להתייחס לגדול או קטן ? לא מובן

  ?כמו כן אם כן האם לעשות מקף באמצע 

 כיצד א״כ יחושב

 סיסי. 250ולסלט קטן סיסי  750מדובר על מתן הצעת מחיר לסלט גדול  -לגבי הסלטים 4.13סע'  16עמ' 

 יש לציין בהצעת המחיר את המחיר המוצע לשני הגדלים.

 כנ"ל לגבי פסטה.

 גרם. 35050גרם ולמאפה קטן  110יש להציע מחיר למאפה אישי  -לגבי המאפים

 יש לציין בהצעת המחיר את המחיר המוצע לשני הגדלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הסף:תנאי ג' להלן תיקון למסמכי המכרז בפרק 

 

 הסף תנאי .א

 

 כללי .1

 בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. זה בפרק המפורטים התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .1.1
 .יפסלו –המפורטים התנאים

 גורם בכל או מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד סף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .1.2
 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר

 תנאי סף מינהליים להשתתפות במכרז .2

על ידי מספר גורמים  הצעה להגיש אין .דין פי על בישראל הרשום אדם או תאגיד להיות המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .2.1
במשותף. על מציע שהינו תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו תעודת התאגדות או עוסק 

אישור עו"ד/רו"ח עדכני בדבר היות החותמים בשם התאגיד על מסמכי  אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצרףמורשה לפי העניין. 
  .הצעה מחייבים את התאגיד בחתימתםה

 להצעתו לצרף המציע על אלה בדרישות עמידה להוכחת. 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בדרישות לעמוד המציע על .2.2
 וממונה שומה פקיד ידי על שהוצא 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תוקף בר אישור
 .במקור מס ניכוי על תקף ואישור( ההצעה מוגשת שבה השנה סוף עד התקופה את המכסה אישור) מוסף ערך מס אזורי

המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק, לרבות הפרשות לתנאים סוציאליים , על פי כל דין לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוציים  .2.2
 לנוסח בהתאם, ד"עו י"ע מאושר, מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות בדבר תצהיר צעתולה לצרף המציע עלהחלים עליו. 

 .ההצעה לחוברתו למכרז ב"המצ

 העבודה חוקי הפרת בגין עבירות משתי ביותר הורשע לא, 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו, אליו הזיקה ובעל המציע .2.4
 הצעות להגשת שקדמו האחרונות השנים בשלוש, 2011-ב"תשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת בחוק השלישית בתוספת המפורטים

 . במכרז



-למציע רישיון עסק לעסקים אותם הוא מפעיל בתחום ההסעדה , תקף מהרשות המקומית הרלבנטית לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח  .2.5
1968. 

 בוטל. .2.6

     .פירוק או רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו המציע .2.7

 

 

 תנאי סף מקצועיים .2

 

 במסגרת מכרז זה, על המציע לעמוד בתנאי הסף המקצועיים הבאים.

יחשב כעמידה תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא י

 בתנאי סף.

 

ו/או עגלות קפה בדומה  דוכן מזוןשנות ניסיון לפחות, בניהול והפעלת עסק לממכר מזון מסוג בית קפה ו/או קפיטריה ו/או  3עצמו להיות בעל המציע על  3.1

 לשירותים נשוא מכרז זה, בתוך מוסד להשכלה גבוהה או תיכונית ו/או הפועל בתוך משרדי ממשלה ו/או קופות חולים ו/או רשויות מקומיות. 

 נתונה, זה מכרז נשוא לדרישות בהתאם ניסיון הוא המציע הצביע שעליו הניסיון האם ההחלטה זה ובכלל, הניסיון בדרישת עומד המציע האם הההחלט

 . המכרזים ועדת של דעתה לשיקול

ת ובהיקף כנדרש במכרז זה , ע"י לצורך הוכחת דרישות הניסיון על המציע לצרף להצעתו פרטים אודות המקומות בהם בוצעו שירותי ההסעדה ברמת האיכו

 .שםולצרף את המסמכים המפורטים  3בנספח המציע לפי ההצהרה 

 .וזאת לגבי לפחות אחת מהמסעדות או מהמזנונים המוזכרות לעיל –הנושא את שמו  עסק לממכר מזוןעסק תקף להפעלת  ןהחזיק ברישיולהמציע על  3.2
 )יצורפו תעודות(.

)יצורפו  לעיל. 3.1בסעיף  המפורטים עסקי ממכר( לאותן 1983המציע החזיק בתעודת כשרות תקפה על פי חוק איסור ההונאה בכשרות תשמ"ג ) 3.3
 .תעודות(



 
תרשם יובהר כי המכון רשאי לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת לה

 ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם על ידי המציע.

 

אי מוקדם, המכון רשאי אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, לאפשר למציע אשר לא הציג עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך אחר, המהווה תנ

 ע"י המכון. להשלים את המצאתו למכון תוך פרק זמן קצוב, שייקבע

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל המפורטים אלה על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת



 


