הזמנה להשתתף בהליך פומבי – הפעלת מזנון במרכז הנופש שבמכון ויצמן למדע
מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ ("החברה") מתכבדת לפנות בעניין שבנדון כדלקמן:
 .1ההזמנה
 .1.1החברה מעוניינת להעניק זכות שימוש כ"בר רשות" בלבד למציע שיעמוד בתנאי הסף וייבחר
כמפעיל הזוכה ,במזנון המצוי במרכז הנופש שבמכון ויצמן למדע ,והכל בהתאם להוראות
מסמך זה וההסכם שייחתם בין הצדדים.
 .1.2חוק חובת מכרזים ,התשנ"ב ,1992-והתקנות שהותקנו מכוחו לא יחולו בשום צורה שהיא או
בשום אופן שהוא על הזמנה זו או על מגעים או דיונים אותם תקיים החברה עם מציעים או
גופים כלשהם ,או על אופן בחירת המציע או על הסכם ההתקשרות.
 .1.3על המציע לערוך ,על חשבונו ,את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו
להכרת ההזמנה ,דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה .עם הגשת ההצעה ,ייראה
המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה
לשם הכנת ההצעה והגשתה ,ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ,הטעיה ,פגם,
או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה.
 .2תנאי סף ומסמכים להגשה
החברה לא תשקול הצעה של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן והגיש את כל
המסמכים הקבועים להלן:
 .2.1המציע בעל ניסיון מוכח של  3שנים רצופות לפחות בהפעלת מזנון או מסעדה בתקופה של 5
שנים אחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו .משתתף שהוא תאגיד ,התנאי האמור יחול ביחס
לתאגיד עצמו או לניסיון של מי שבבעלותו למעלה מ 50%-מזכויות השליטה בתאגיד.
על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי לעיל :פירוט מקומות הפעילות,
המלצות ושמות אנשי קשר (נספח ב להזמנה זו) וכן לצרף העתק של רישיון העסק של העסק
שהופעל על ידו ,כאמור.
 .2.2המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל – על המציע
לצרף תעודת עוסק מורשה או אם המציע תאגיד – העתק של תעודת ההתאגדות ותעודת שינוי
שם (אם יש);
 .2.3המציע המציא את כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
והתקנות שהותקנו מכוחו – על המציע להמציא אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי
הוראות החוק וכן תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק האמור (נספח ב 2להזמנה זו);
 .2.4המציע השתתף בסיור המציעים;
 .2.5המציע חתם בראשי תיבות על הסכם השירותים וצירף את ההסכם החתום כאמור למעטפה.
לתשומת לב המציעים – בשלב הגשת ההצעות אין צורך להחתים את המבטח על נספח הביטוח.
תנאי הסף צריכים להתקיים במציע עצמו.
 .3ההתקשרות
 .3.1הזוכה יידרש להפעיל את המזנון בהתאם לקבוע בהסכם השירותים.
 .3.2תקופת ההתקשרות תהיה שנים עשר ( )12חודשים ("תקופת ההתקשרות") .החברה תהא
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בארבע ()4
תקופות נוספות ,בנות עד שנים עשר ( )12חודשים כל אחת.

 .4קבלת הסכם השירותים
על מנת לקבל את הסכם השירותים ,על המציעים לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני של הגברת
ליאת אורן ( )liat.oren@weizmann.ac.ilולמסור את כתב ההתחייבות לשמירה על הסודיות
המצורף כנספח א להזמנה זו .הסכם השירותים ישלח למציע לאחר העברת כתב התחייבות לשמירה
על סודיות חתום .הסכם השירותים החתום בראשי תיבות יצורף להצעה.
 .5מפגש וסיור מציעים
 .5.1חובה על המציעים להשתתף במפגש וסיור המציעים ,אשר ייערך ביום רביעי י"ח בטבת
תשע"ט 26.12.2018 ,בשעה "( 10:30סיור המציעים") במרכז הנופש שבמכון ויצמן .השתתפות
בסיור המציעים מהווה תנאי סף להגשת הצעה על פי ההזמנה.
 .5.2המציעים יידרשו למלא את פרטיהם בסיור המציעים על גבי טופס נוכחות ולחתום עליו
בתחילת הסיור ובסיומו.
 .6שאלות והבהרות
 .6.1על המציע לבדוק היטב את מסמכי ההזמנה לרבות הסכם השירותים.
 .6.2בכל מקרה בו מתעוררת שאלה אודות מסמכי ההזמנה או הסכם השירותים ,על המציע לפנות
בכתב לקבלת הבהרות ,לידי ליאת אורן בפקס שמספרו 08-9344135 :או בדואר אלקטרוני:
.liat.oren@weizmann.ac.ilעל המציע לוודא כי השאלות שנשלחו מטעמו אכן התקבלו
בטלפון.08-9342801 :
 .6.3המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הנו יום רביעי כ"ה בטבת ,תשע"ט  2.1.2019בשעה
 ,14:00שאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.
 .6.4תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך בסעיף  6.3לעיל ,תישלחנה בכתב לכל המציעים
שהגיעו למפגש מציעים או תפורסמנה באתר החברה ,ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכיה.
יובהר ,כי לא יהיה מענה לשאלות בעל-פה .בהתאם לכך ,יחייבו את החברה רק תשובות או
הבהרות שניתנו בכתב.
 .7הגשת ההצעה
 .7.1ההצעה על נספחיה תוגש במעטפה סגורה וחתומה שעליה ייכתב "הפעלת מזנון" הצעת המחיר
תוגש אף היא במעטפה האמורה אולם היא תמצא במעטפה נוספת סגורה נוספת שעליה ייכתב
"הצעת מחיר" ("ההצעה").
 .7.2ההצעה תוגש לתיבה המצויה במשרדי החברה ,שכתובתם :הרצל  234רחובות ,מכון ויצמן
למדע – מרכז הנופש עד ליום רביעי י' בשבט תשע"ט 16.1.2019 ,בשעה "( 12:00המועד
הקובע").
 .7.3על המציע למלא את הצעתו בכתב ברור או בהדפסה.
 .7.4משלוח ההצעה ,כשלעצמו ,לא ייחשב כהגשת הצעה .אך ורק הגעתה בפועל של המעטפה,
ובתוכה ההצעה על נספחיה ,למען ובמועד הנקובים לעיל ,כשהם חתומים וממולאים על פי
הוראות ההזמנה ,ייחשב כהגשת ההצעה.
 .7.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וככל שהדבר יתאפשר,
לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו אישור ,היתר ,או כל מסמך אחר ,המהווה תנאי
להגשת הצעה ,להשלים את המצאתו תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידי החברה.
 .7.6ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  90יום מהמועד הקובע .החברה תהיה רשאית ,במועד בחירת
הזוכה ,לבחור גם כשיר שני.
 .7.7כל חסר ,שינוי ,תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע במסמכי ההזמנה ,לא יהיו ברי

תוקף כלפי החברה ועלולים לגרום לפסילת ההצעה .מבלי לגרוע מהאמור ,החברה רשאית
להתנות שקילת ההצעה במילוי החסר או בהסרת ההסתייגות ,התוספת או השינוי תוך פרק
זמן שייקבע על ידי החברה .תשומת לב המציעים מופנית לדרישות לקיום ביטוחים על ידי
המציע שיזכה ,המפורטות בהסכם ההתקשרות .על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את
יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות
במסגרת הליך ההבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה ,לא תתקבלנה כל
הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 .8אמות המידה להשוואה בין מרכיבי ההצעות
 .8.1בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן וכן בחירת ההצעה הזוכה ,אם בכלל,
ייעשו מטעם החברה .החברה תהיה רשאית להסתייע בבדיקותיה ,בין היתר ,ביועצים
מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.
 .8.2החברה רשאית לדרוש קבלת הבהרות להצעה ,או הסרת אי-בהירויות שעלולות להתעורר
בבדיקת ההצעות או לקבל השלמות או תיקונים .כן רשאית החברה לדון עם מציע/ים בפרטי
הצעתם או לבקש ממציע/ים לתקן או לשפר את הצעתו/יהם ,בין בשלב אחד ובין במספר
שלבים ,בין לפני בחירת זוכה ובין לאחריה.
 .8.3הליך בחירת ההצעה הזוכה יתנהל בארבעה שלבים ,כמפורט להלן:
 .8.3.1שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי הסף והגשת מלוא המסמכים :החברה תבחן את
עמידתן של ההצעות (והמציעים) בתנאי הסף והגשת מלוא המסמכים ותפסול הצעות
שלא יעמדו בתנאי הסף והגשת מלוא המסמכים.
 .8.3.2שלב שני – בדיקת איכות :החברה תעניק ניקוד להצעות אשר עומדות בתנאי הסף
("ההצעות הכשרות") על פי אמות מידה של איכות כמפורט בסעיף  8.4להלן.
 .8.3.3שלב שלישי – בדיקת מחיר :לאחר השלמת בדיקת האיכות ,תבוצע בדיקה של הצעות
המחיר ,ויבוצע חישוב של ציון המחיר לכל אחת מההצעות הכשרות ,בהתאם לסעיף
 8.5להלן.
 .8.3.4שלב רביעי – ציון משוקלל :החברה תעניק להצעות הכשרות ציון משוקלל ,על פי אמות
מידה של איכות ( 40נקודות) ומחיר ( 60נקודות) ,כמפורט בסעיף  8.6להלן .מציע
שהצעתו תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר יזכה בהליך הפומבי ,אלא אם כן
יתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בהצעתו.
 . 8.4בדיקת האיכות .ציון האיכות יתבסס על פי הפרמטרים הבאים:
 . 8.4.1שביעות רצון לקוחות קודמים – עד  40נקודות .
 .8.4.1.1לצורך ניקוד רכיב זה ימלא המציע בטופס ההצעה המצורף כנספח ב רשימה
של לקוח אחד ( )1לפחות ועד שלושה ( )3לקוחות שונים להם סיפק שירותי
הפעלת מזנון בתקופה של לפחות שלוש ( )3שנים רצופות בהפעלת מזנון או
מסעדה בתקופה של חמש ( )5שנים אחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה.
 .8.4.1.2הניקוד יינתן על ידי הלקוח/ות ,במסגרת שיחות טלפון שתקיים החברה עם
הלקוחות שציין המציע ברשימה .החברה ,לצורך העניין ,יכולה אף היא
להיחשב כלקוח ותהיה רשאית לנקד את המציע בהתאם לשאלות הקבועות
ב"טופס ניקוד שביעות רצון לקוחות קודמים".
 .8.4.1.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה שתוגש על ידי מציע ,אשר
עבד בעבר עם החברה או גוף קשור אליה ,ואשר לא עמד בסטנדרטים של
השירות או הציוד כנדרש ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית.
 .8.4.1.4הניקוד יינתן על פי "טופס ניקוד שביעות רצון לקוחות קודמים" ,המצ"ב

כנספח ג.
 .8.4.1.5אם יינתן יותר מלקוח אחד כממליץ ,יחושב הציון הכולל בגין רכיב זה
כממוצע הציונים שניתנו למציע על ידי כל הלקוחות שישאלו.
 .8.4.1.6הציון המרבי שניתן לקבל בעבור רכיב זה (שביעות רצון לקוחות קודמים)
הנו  50נקודות .ציון של  50נקודות יתורגם לסך כולל של  40נקודות (שכן
משקלו של רכיב זה בשקלול הציון הסופי הינו  .)40%מציע שיקבל ממוצע
ציונים של  40נקודות לאחר סקר שביעות הרצון ,ציונו הכולל ברכיב זה
יחושב באופן יחסי ויעמוד על סך של  32נקודות.
 .8.4.1.7שמות הלקוחות אליהם תבוצע הפניה לא יחשפו בפני המציע או בפני
המציעים האחרים במסגרת הליכי העיון.
 .8.4.2ניסיון נוסף וקודם – עד  10נקודות .המציע יקבל  2נקודות נוספות ועד סך כולל של 10
נקודות עבור כל שנת ניסיון מעבר ל –  3שנות הניסיון שנדרשו בתנאי הסף .לדוגמא -
בהנחה והמציע הציג ניסיון של  8שנים ( 5שנים מעבר לתנאי הסף – ולאו דווקא ביחס
ללקוח אחד) הוא יקבל הוא יקבל  10נקודות.
 .8.4.3ראיון עם מנהל המציע – עד  10נקודות .
 .8.5הצעת מחיר .משקלו של הציון שיוענק להצעת המחיר של המציע מהווה  60נקודות מן הניקוד
הסופי .סכימה של המחירים של הרכיבים בטופס הצעת המחיר תהווה את הצעת המחיר של
המציע .נמנע מציע לציין מחיר באחד מרכיבי ההצעה ,החברה תהיה רשאית להשלים את
המחיר לפי המחיר הנמוך ביותר שהוצע על ידי מציע אחר וייראו את ההשלמה כאילו היא
מהווה את הצעת המציע לרכיב זה.
במקרה ותהיה הצעה אחת ואף בה נמנע המציע לציין מחיר באחד ממרכיבי ההצעה ,החברה
תהיה רשאית להשלים את המחיר לפי המחיר המקובל עבור רכיב זה .לתשומת לב המציעים –
יש להקפיד למלא את כל המחירים עבור כל הפריטים.
לחברה שיקול הדעת לפסול את ההצעה במקרה של אי ציון מחיר או לפעול בהתאם לאמור
לעיל.
הנוסחה לשקלול הצעת המחיר -
הצעת המחיר הזולה ביותר  = 100 Xציון ההצעה הנבדקת
הצעת המחיר הנבדקת
 .8.6חישוב הציון הכולל של ההצעה (איכות  +מחיר) .הציון הכולל של ההצעה יחושב על ידי סכימה של
ציון האיכות הכולל (עד  40נק') וציון המחיר הכולל (עד  60נק') .היה שוויון בין ההצעות ,תערך הגרלה
בין המציעים.
 .9תנאים כלליים
 .9.1עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי יש לו את כל היכולות ,הידע ,הכלים,
המומחיות ,הניסיון ,המשאבים ,כוח האדם ,הרישיונות ,ההיתרים וכל דבר נחוץ אחר כדי
לבצע את הפרויקט לשביעות רצונה המלא של החברה.
 .9.2אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הכוללת את התמורה הנמוכה ביותר ,והכרעה זו
נתונה לשיקול דעתה ולהחלטתה הבלעדית.
 .9.3החברה רשאית לבקש מכל מציע הבהרות או השלמות נוספות בכתב או בעל פה ביחס להצעה
ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או להעניק
לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

.9.4
.9.5

.9.6

.9.7
.9.8

.9.9

החברה רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה כי אין
בכך כדי לפגוע בשיווין.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הגופים המופיעים ברשימת הממליצים עמם עבד
המציע ,אשר תצורף על ידי המציע להצעתו ,על מנת לברר פרטים אודות המציע ,לרבות רמת
שביעות הרצון של הגופים כאמור וכן היא רשאית גם לגופים שאינם ברשימה האמורה.
מציע שלא זכה בהליך זה יהיה רשאי לעיין במסמכי ההליך לרבות בהצעה הזוכה .נוכח אופי
ההליך והמידע המוצע העיון לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי למעט שמות
הלקוחות ששימשו לצורך ניקוד האיכות .מציע שבחר להשתתף בהליך זה מביע הסכמתו
לסעיף זה.
החברה רשאית לבטל הליך זה בכל שלב והמציעים מוותרים על כל טענה לעניין זה והיא אינה
חייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר או בכלל.
הגשת הצעה על פי הזמנה זו נעשית על חשבון המציע בלבד והוא יישא לבדו בכל ההוצאות,
העלויות והסיכונים ,מכל מין וסוג שהם ,הכרוכים בהגשת ההצעה או בניהול משא ומתן עם
החברה ,בין אם נחתם איתו הסכם ההתקשרות ובין אם לאו.
מציע שזכה בהליך זה יידרש לחתום על הסכם השירותים במועד שיימסר לו על ידי החברה.
נמנע המציע לעשות כן ,החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו ולפנות לכשיר שני.
בברכה,
חיים סעדון ,מנכ"ל
מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ

נספח א – כתב התחייבות לשמירה על סודיות
[תנאי להמצאה וקבלה של הסכם השירותים]
הואיל מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ ("החברה") פירסמה הזמנה לצורך הפעלת מזנון
במרכז הנופש שבמכון ויצמן למדע;
והואיל ואנו ,___________________________ ,מס' מזהה _______________ ,מעונינים לעיין
בהסכם השירותים ,וזאת לצורך בחינת האפשרות להגיש הצעתנו בהליך ההזמנה האמור
("המטרה");
והואיל והסכם השירותים עלול להכיל מידע סודי;
לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי החברה כדלקמן:
.1

.2
.3
.4

לשמור בסודיות מוחלטת ,לא להעביר בכל דרך שהיא ,לא להעניק בתמורה או שלא בתמורה ,ולא
להודיע ,למסור ,לפרסם ,לגלות ,להעתיק או להשתמש ,שלא בקשר למטרה ,או להביא לידיעת כל
צד שלישי אחר ,למעט מי מטעמנו אשר מושא סעיף זה דרוש להם בקשר למטרה ,כל ידיעה או
נתונים או מידע או מסמך או כל חומר אחר שיגיע אלינו או אל מי מטעמנו ,בכתב או בעל פה,
במלואם או בחלקם ,במהלך שלב ההצעות ובכל עת לאחריו ("המידע") .למען הסר ספק ,הנתונים
הכספיים המופיעים בהסכם השירותים ייחשבו כמידע שהוראות נספח זה יחולו עליו.
להגביל את הגישה למידע אך ורק למועסקים על ידינו או מטעמנו ,אשר נדרשים לגישה למידע
הסודי בקשר למטרה.
שלא לעשות כל שימוש במידע ,בין בעצמנו ובין באמצעות אחרים ,אלא בקשר למטרה.
התחייבותנו זו תחול גם לאחר סיום ביצוע המטרה וסיום הליכי ההזמנה ,ותעמוד בתוקפה עד
להפיכת המידע ,במלואו או בחלקו ,לנחלת הכלל.

בכבוד רב,
_________________
שם החותם:
תפקיד:
תאריך:

_________________
_________________
_________________

שם החותם:
תפקיד:
תאריך:

_________________
_________________
_________________

אני הח"מ ,___________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב __________ ,________ ,מאשר/ת בזה
כי ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני כתב התחייבות זה ,בשם
________________________________________ (להלן" :התאגיד") על ידי מר/גב'
___________ ,נושא/ת ת.ז ,_______ .ומר/גב' ___________ ,נושא/ת ת.ז,________ .
המוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לעניין כתב
התחייבות זה.
________________
עו"ד

נספח ב – פרטים אודות המציע ורשימת לקוחות
לתשומת לב המציע:
❖ יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
 .1פרטי המציע
פרטים למילוי
נושא
שם המציע
מספר מזהה
(ח.פ .או עוסק מורשה)
רחוב:
כתובת:
(יש להקפיד למלא את ____________________________________________
מספר:
כל הפרטים)
____________________________________________
עיר:
____________________________________________
מיקוד:
____________________________________________
ת.ד:.
_____________________________________
מספר טלפון
מספר טלפון נייד
מספר פקס
כתובת דוא"ל

 .2פרטי איש הקשר מטעם המציע
פרטים למילוי
נושא
שם איש הקשר
תפקיד
מספר טלפון
מספר טלפון נייד
מספר פקס
כתובת דוא"ל
 .3פרטים אודות ניסיון המציע
שם הלקוח עבורו
מס'
סופקו שירותי
הפעלת מזנון או
מסעדה

1

2

.3

מועד השירותים
(יש לציין
תאריכים
מימין לשמאל
שנה/חודש/יום)

איש קשר אצל הלקוח עבורו סופקו
השירותים
[יש לפרט שם מלא ,תפקיד ,טלפונים ודוא"ל
של בעל תפקיד שהיה מעורב אישית
באספקת/קבלת השירותים]

מועד התחלה:
_______/___/
מועד סיום:
_______/___/
השירות טרם
הסתיים
מועד התחלה:

שם מלא________________ :
תפקיד________________ :
מס' טלפון במשרד________________ :
מס' טלפון נייד_______________ :
דוא"ל________________ :

_______/___/
מועד סיום:
______/__/
 השירות טרם
הסתיים
מועד התחלה:
_______/___/
מועד סיום:
_______/___/
השירות טרם
הסתיים

שם מלא________________ :
תפקיד________________ :
מס' טלפון במשרד________________ :
מס' טלפון נייד_______________ :
דוא"ל________________ :

שם מלא________________ :
תפקיד________________ :
מס' טלפון במשרד________________ :
מס' טלפון נייד_______________ :
דוא"ל________________ :

נספח ב 1לטופס ההצעה – תצהיר כללי
אני הח"מ ____________________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________________,
מורשה/ית חתימה מטעם ___________________________________________________
[נא לציין שם מלא] ,שמספרו __________________ [נא למלא מספר ח.פ .או מספר עוסק אצל מציע
שאיננו תאגיד] (להלן – "המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1קראתי ,הבנתי ואני מסכים/ה לדרישות ההליך הפומבי זה ללא סייג.
 .2הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או
מציעים פוטנציאלים הסכם ,הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם ההליך הפומבי.
 .3כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על-ידי ,ואני מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים.
 .4אני מאשר/ת כי הצעת המחיר של המציע גובשה על ידו בתום לב ,וכי המציע לא תיאם מחירים עם
מציע אחר או עם גורם אחר כלשהו.
 .5הוראות ההליך הפומבי וההסכם ,לרבות המפרטים ,וכל נספח אחר ,ידועות למציע ומקובלות עליו,
והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי מסמכי ההליך הפומבי ,החוזה על נספחיו ,הצעת
המציע ועל פי דין.
 .6הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה ,מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל
האמור במסמכי ההליך הפומבי ובחוזה המצורף לו ,על נספחיהם ,את סיכום סיור המציעים,
מענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים ככל שהיו כאלה ,הבין את האמור בהם ,ונתן לכך
את הסכמתו הבלתי מסויגת.
 .7הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה_________________:
אישור עו"ד
אני הח"מ ,_______________________ ,עו"ד ,מ_____________________________ ,מאשר
בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' _________________ המוכר/ת לי אישית /
שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' _______________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
__________________
שם

________________
חתימה וחותמת

נספח ב' – 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ,____________________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________________,
מורשה/ית חתימה מטעם _______________________________________________ [נא
לציין שם מלא] ,שמספרו __________________ [נא למלא מספר ח.פ .או מספר עוסק אצל מציע
שאיננו תאגיד] ("המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע ובעל זיקה אליו ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות,
ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
 .2לענין תצהיר זה" ,בעל זיקה"" ,הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :החוק").
 .3ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – הצהרה סעיף 2ב 1לחוק.
נכון למועד הגשת ההצעות:
נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק שוויון
זכויות) לא חלות על המציע.
או
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן ,אם המציע מעסיק
 100עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן ,אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 2ב )2(1לחוק
ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן; וכן ,המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה (אם
הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).
 .4הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה___________________:
אישור עו"ד
אני הח"מ ,_______________________ ,עו"ד ,מ_____________________________ ,מאשר
בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' _________________ המוכר/ת לי אישית /
שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' _______________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
__________________
שם

________________
חתימה חותמת

נספח ג  -טופס ניקוד שביעות רצון לקוחות קודמים
[למילוי על ידי החברה בלבד – המציע אינו נדרש להגיש נספח זה]
שם המראיין ;______________________ :אופן ביצוע הריאיון;_________ :
מועד ביצוע הריאיון :תאריך ________ ,שעה __________;
פרטי המרואיין :שם ______________ ,תפקיד _________________ ,טל' נייד __________;
כתובת אי-מייל;_________________________ :
נסיבות ההיכרות של המרואיין עם המציע._______________________________________ :

נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:
.1

באיזו מידה היית מרוצה מהסטנדרט השירותי שהעמיד המציע ללקוחותיך?
1
כלל לא מרוצה

.2

באיזו מידה היית מרוצה ממהירות ויעילות הטיפול של המציע בבעיות או תקלות או היענות לבקשותיך?
1
כלל לא מרוצה

.3

3
מרוצה במידה
מעטה

5
מרוצה במידה
בינונית

7
מרוצה במידה רבה

10
מרוצה במידה רבה
מאוד

באיזו מידה היית מרוצה מאנשי הצוות של המציע אשר העניקו שירותים במזנון?
1
כלל לא מרוצה

.5

3
מרוצה במידה
מעטה

5
מרוצה במידה
בינונית

7
מרוצה במידה רבה

10
מרוצה במידה רבה
מאוד

באיזו מידה היית מרוצה מאיכות המזון שנמכרו במזנון?
1
כלל לא מרוצה

.4

3
מרוצה במידה
מעטה

5
מרוצה במידה
בינונית

7
מרוצה במידה רבה

10
מרוצה במידה רבה
מאוד

3
מרוצה במידה
מעטה

5
מרוצה במידה
בינונית

7
מרוצה במידה רבה

10
מרוצה במידה רבה
מאוד

האם היית בוחר לעבוד שוב עם המציע?
1
כלל לא מרוצה

3
מרוצה במידה
מעטה

5
מרוצה במידה
בינונית

7
מרוצה במידה רבה

10
מרוצה במידה רבה
מאוד

טופס הצעת מחיר
[הטופס יוכנס למעטפה סגורה עליה יירשם "הצעת מחיר" ומעטפה זו תוכנס למעטפה הגדולה של הצעת
המציע]
מחירון מוצרים
גלידות-שטראוס
המוצר
קורנטו סופר
קורנטו קלאסי
טעמקור
קוקיבו
שוקובו
סולרו
פסק זמן
מצופה שוקו וניל /בננה
קרחון פלדמן
מגנום

 85גרם

שתיה קלה-קוקה קולה
המוצר
קולה בקבוק פלסטיק/פחית
מיצים טבעיים
מים מינרליים
סודה
מים בטעמים
בירה מהחבית-קרלסברג גדול/קטן
בירה בפחית(-קרלסברג/טובורג)
תה קר
טרופית
משקה אנרגיה

כמות
 330/500מ"ל
 500מ"ל
 500מ"ל
 330מ"ל
 500מ"ל
 330/500מ"ל
 500מ"ל
 500מ"ל
 120מ"ל
 250מ"ל

כמות

מחיר

 110גר'
 63גרם
 75גרם
 82גרם
 85גרם
 76גרם
 60גרם
 70גרם

מחיר

שתיה חמה-עלית
המוצר
קפה שחור/נס קפה
נס על חלב
שוקו על חלב
אספרסו/הפוך
תה/תה צמחים-ויסוצקי
אייס קפה-ממכונה

כמות
 200/330מ"ל
 200/330מ"ל
 200/330מ"ל
 200/330מ"ל
 200/330מ"ל
 500מ"ל

מחיר

מאכלים חמים
כמות

מחיר

המוצר
פיתה עם סלטים-סלטי שטראוס
מנה פלאפל עם סלטים ( 5כדורים)
שקשוקה בפיתה ( 2ביצים)
נקניקיה בלחמניה (זוגלובק)
120/180גרם
צ'יפס גדול/קטן-תפוגן
בייגל טוסט בולגרית (טרה)
בייגל טוסט צהובה (גבינת נעם-טרה)
טוסט לחם/טוסט פיתה
מלווח/ג'חנון-זוגלובק(+ביצה ) ₪ 3
מלווח צהובה (גבינת נעם-טרה)
 120מ"ל
עוגת שמרים
 150גר
פרעצל
פיצה אישית(זוגלובק) תוספת ₪ 1
 500גר'
פיצה משפחתית(זוגלובק)
 500גר'
*קוסקוס עם ירקות
 350גר'
ספגטי עגבניות/שמנת
 50*5גר'
*כוכבי תירס(זוגלובק)
 350גר'
*קציצות דג
 350גר'
סלט יווני/סלט טונה
 50*5גר'
*אצבעות דג (זוגולובק)
* כל המנות מוגשות בתוספת :אורז ,צ'יפס ,סלט (אחת לבחירה)

חטיפים
המוצר
אפרופו-עלית
צ'יפס-עלית
ביסלי-אסם
במבה-אסם
חטיף בריאות(קורני/נייטשר ואלי)
ביצת קינדר
ופל מצופה-עלית

כמות

מחיר

 70גר'
 40גר'
 67גרם
 25/80גרם
 100גר
 100גר'

מוצרי בריכה
המוצר
כובע בריכה בד – SPEEDO
כובע בריכה סיליקון – SPEEDO
מתנפחים למיניהם

הערות

 גלגל ; -כדור.

משקפת – SPEEDO
המחירים הקבועים לעיל הנם עבור יחידה אחת של כל מוצר וכוללים מע"מ.

חתימת המציע_______________ :

מחיר

