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 עיריית רחובות

 נכסים וביטוח אגף

 26/2019מכרז פומבי מס' 

  ע"ש קציר ברח' דב קליין ברחובותבתיכון להפעלת מזנון 
 
 
 

בתחום תיכון מחיר לקבלת זכיון להפעלת מזנון לן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות )לה ובותרחעיריית 
 "( בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.המזנוןברחובות )להלן: "ע"ש קציר ברח' דב קליין 

 
של עיריית ש"ח )שלא יוחזרו( במשרדי מחלקת הנכסים    500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סכום של  

 בשעות העבודה הנהוגות בעירייה.ה שלישית של בניין העירייה בקומבות חור
 

 קודם לרכישתם במשרדי העירייה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום
 

המשפטית   לשכהצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( במשרדי ההאת ה
עד ליום  26/2019' "מכרז פומבי מסה נושאת ציון סגורטפה מעבבניין העירייה, ב 6של העירייה בקומה 

 .13:00שעה  25/9/2019
 

 .רחובות דב קלייןברחוב  משער בית הספר 09:00בשעה  11/9/2019 -ה רביעייצא ביום  קבלניםסיור 
 ההשתתפות בסיור הינה חובה.

 
 למכרז. יין ההצעותהצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תפסל ולא תיכלל במנ

 
 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 4שך הינו למ ת המשתתףתוקף הצע

 
 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 
 
 
 
 

 

 רחמים מלול         

 ראש העירייה         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מסמך א'
 תנאים כלליים

 

 עיריית רחובות

 וביטוחים נכס אגף

 26/2019' מכרז פומבי מס

 ברחובות דב קליין ברח'  ע"ש קצירבתיכון פעלת מזנון הל

 כללי .1

 
אשר הינו בי"ס   ע"ש קצירתיכון    ת ספרבי  מתחםהינה בעלים של    עיריית רחובות )להלן: "העירייה"( א.  

 -ה כמונו ,ברחובות 262חלקה  3655בגוש ברחובות,  דב קלייןעל יסודי שש שנתי הממוקם ברח' 
 מידים. תל 1,064

   
 כמזנון. המיועד לשמש מ"ר  30 -בעלות העירייה( בשטח של כבבמתחם ביה"ס קיים מבנה )  
 המזנון לא מכיל ציוד כלשהו.  
)להלן:  לחוזה מסמך ג' למסמכי המכרז 1 כנספח מצ"בומיקומו תשריט המתאר את המזנון   

 "המזנון"(.
 

לצרכי התלמידים וסגל בית נון זמהלהפעלת כיון ילקבלת ז ירמח ה בזאת הצעותניזממ העירייה ב. 
 במסמכי מכרז זה. המפורטיםבתנאים הספר 

כדין ולקבל כל רישיון ואישור  ולהפעילו לצייד את המזנון בציוד הנדרש הזכייןבאחריות יודגש כי   
 .כדין הדרושים להפעלתו

 
 אופן הפעלת המזנון: .ג

              
  -י המכרז ונספחיו, לרבות כמסלמ מסמך ג'זה ט בחופורהמ ופןיופעל בא וןזנהמ

 
 ורק  בו אך  ומכריוי,  ומבקרים בבית הספר, עובדי בית הספר  תלמידי בית הספר  ישרת אתהמזנון   (1

בתקנות לפיקוח על איכות סוגי מזון המותרים למכירה במזנון בתחום מוסד חינוכי כמפורט 
, בחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה 2018-ט"תשעוך, נות חיוסדבמ המזון ולתזונה נכונה

ינוך לתזונה בדבר הזנה וחחוזר מנכ"ל משרד החינוך ב, ו2014-חינוך התשע"ד ה במוסדותנכונ
 .שיפורסם לעניין זהאו נוהל כל חוזר  וא 2.2-90א 8ו/תשע" חינוךנכונה במוסדות 

 
 .ינוך מצ"בחד המשרמנכ"ל  נוסח הוראות החקיקה הנ"ל וחוזר

 

בפני  הזכייןבמועד חתימת ההסכם עם העיריה יציג המקובל בשוק. מחירי המוצרים לא יעלו  (2
 מחירי מוצריםעלות היהא רשאי להזכיין ן. מחירון המוצרים שיימכרו במזנואת נציג העיריה 

יח הוכשלאחר  מהעירייהמראש ובכתב לכך קיבל אישור שובלבד במהלך תקופת ההתקשרות 
 "ל. הנ ריםך בהעלאת המחיצור

בכל תקופת מוצר יותר מפעם אחת  ו שללא יהיה רשאי להעלות מחיר כי הזכייןמובהר בזאת  
 .עירייה מראש ובכתב()בכפוף לאישור ה תרוההתקש

 כהגדרתו מהמפקח  תורכבש בועדת פיקוחדיון  טעון להעלאת מחירי מוצריםאישור העירייה  
  .הנהגת ההוריםונציג  או מי מטעמה, פרבית הס מנהל/ת ,זלמסמכי המכר בחוזה מסמך ג'

 
צוות בונו על חש יעסיקו ,בכל הציוד הדרוש נועל חשבונון זמה יצייד את  לצורך הפעלת המזנון (3

  .וכשיר ןעובדים מיומ
 

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות יעמוד בדרישות הק ע"י הזכיין כל עובד שיועס
 .שור מראש של מנהלת בית הספרן איעוטותיו, תקנועל  2001-מסוימים, תשס"א

 
 מזנוןשיונות וההיתרים הנדרשים לשם הפעלת היכל האישורים, הר באחריות הזכיין לקבל את (4

 .ל חשבון הזכיין ותהווה תנאי להפעלת המזנון בשטח בית הספרהשגת האישורים תהא ע. כדין
 



את כל האישורים ו/או  יהעיריבפני הציג הואת המזנון אלא לאחר שקיבל  יפעיללא  הזכיין 
כשרות מרבנות  ותעודתשיון עסק ישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין, לרבות ריהר

 .1983-, התשמ"גר הונאה בכשרותעפ"י חוק איסו תרחובו
 אי הכשרות במזנון.בכל הנוגע לתנ הזכיין יפעל בהתאם להנחיות הרבנות 

 
 ת המזנון.עלהפ אופן על טףשופן באועירייה זכות לפקח ל (5

 

 כל פרסומת מסחרית.  ולא תוצב במזנון ובסביבת (6
 

 זמני הפעלה: 
 

 ק בימים ובשעות כמפורט להלן:ור אך ,תברציפו את המזנון הזכיין יפעיל (1
    

 בכל שנה, 30/6עד  1/9בתקופה שבין  
 07:30 – 16:00בין השעות  בשבועה'  –ימים א' ב 
 .07:30 – 13:00ות ן השעג  בייום ו' וערבי חב 

 
 .לשעות כאמור לעילו לימים את המזנון מעבר הזכיין לא יפעיל 

 
 לימים להפעיל את המזנון מעבר לזכייןר העירייה תהא רשאית להתיעל אף האמור לעיל  (2

 .עפ"י שיקול דעתה הבלעדיבמקרים מסוימים לשעות כאמור לעיל ו
 
להפעיל את המזנון  ,אשמר שעות 72של  תראה, בהמהזכייןה תהא זכאית לדרוש העיריי (3

בשעות אחר  לשעות כאמור לעיל לצורך פעילות המתקיימת בבית הספרלימים ומעבר 
 .הצהריים

 
 המזנון: הפעלתכללי  

 
תקנות לפיקוח על ה במזנון יימכרו אך ורק מזונות המותרים למכירה בהתאם להוראות (1

על איכות  פיקוחלק חוה, 2018- טתשע"וך, נאיכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חי
בדבר חוזר מנכ"ל משרד החינוך , ו2014-חינוך התשע"ד ה במוסדותהמזון ולתזונה נכונ

 .2.2-90א 8ו/תשע" חינוךוסדות ה נכונה במינוך לתזונהזנה וח

 

והכל כמפורט  ,פרווהומכרו במזנון יהיו כשרים, בשריים, חלביים ימוצרי המזון אשר י (2
 במקום.או טיגון לא יבוצע בישול ופן ם אבשוכרז. כי המלמסמ בהסכם מסמך ג'

וכללי  תאם לתנאיהבזקו במזנון הן מוצרים חלביים והן בשריים, יעשה הדבר ככל שיוח 
 הכשרות שייקבעו למקום.

 
 משקאות חמים וקרים. חל איסור מוחלט למכור משקאות אלכוהוליים. במזנון יימכרו (3
 
 שיון יצרן.יר א הזכייןמצייין יר הזכשימכומוצרי המזון והמשקאות  בגין (4
 
 .רו. כל מוצר ישא מדבקה עם תאריך ייצשיימכר במזנון מוצרכל על תוקף  הזכיין יקפיד (5
 
 הבשר יאוחסנו במקררים נפרדים בטמפרטורה מתאימה.החלב ומוצרי  (6
 
 פעמיים.-בכלים חד לא ייעשה שימוש אלא (7
 

 פיקוח:  
  

יבדוק את אופן הפעלת המזנון, מטעמה  ואן  תברהמזנון.    תופעילהעירייה תפעיל פיקוח שוטף על   
 ים. העובד כשירותולים והציוד שמשתמשים בהם, התנאים התברואתיים תקינות הכ

 .עם העירייה מקיים כהלכה את הוראות ההסכם הזכייןיבדוק באם מטעמה מפקח  
 כייןזהי על יד וקןתי, וןמזאו ב/הבטיחות ובתנאי שיימצא בהפעלת המזנון, או פגם כל ליקוי  

 מיד וללא כל דיחוי. 



יהיה  ןכייוהזלידי ביטול לאלתר עמו רייה רשאית להביא את ההסכם עשה כן, תהיה העיילא  
שתק מלהעלות כל טענה כנגד העירייה בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין נוע ומומ

 ההסכם בנסיבות כאמור. ביטול
 

בהסכם מסמך ג'  כמפורט תקופות הפעלה לשתי האתזה רז ין לפי מכיכם הזתקופת ההתקשרות ע .ד
  של העירייה.צונה המלא לשביעות ר יקיים את כל התחייבויותיו שהזכייןובלבד מכרז, למסמכי ה

, וזאת ע"י נוספות הפעלה תקופות בארבעהעירייה תהיה רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם  
 המקורי. ופת ההסכםתק פני תוםם ליו 60מתן הודעה מוקדמת על כך עד 

 מסמכי המכרז .2

 הינם כדלקמן:המכרז מסמכי  
 

 (.נוךשרד החיחוזר מנכ"ל מ – תנאים כלליים )כולל נספח – מסמך א'
 .כולל מחירון הצעת המשתתף – מסמך ב' 
 הסכם. – מסמך ג' 
 ערבות מכרז. – מסמך ד' 

 
 נספחי החוזה מסמך ג' הינם כדלקמן: 

 
 .וןיט המזנתשר – 1 נספח 
 .ןמחירוו מוצריםרשימת  כולל הזוכה במכרזהצעת   - 2נספח  
 נוסח ערבות ביצוע. – 3נספח  
 וחים.אישור קיום ביט – 4נספח  

 להשתתפות במכרז םתנאי .3

 
 הבאים:התנאים במועד הגשת הצעתו מכרז זה מציע אשר מתקיימים בו בלהשתתף  רשאי 

 .או תאגיד הרשום כדין בישראל ,יתת ישראלזהועודת מי שהינו אזרח ישראל בעל ת .א

מזנון או ת בהפעל ,2016 - 2019מוכח של שנתיים לפחות ברצף, במהלך השנים  ו ניסיוןמי שיש ל .ב
בכל מזנון או  פחותאיש ל 1,000במתן שירותי הסעדה לגופים ציבוריים ו/או פרטיים בהיקף של 

 .  עסק
  .עצמו הניסיון צריך שיהיה של המציע      

שיון יעילות והעתק רתאות על עמידתו בתנאי זה, לרבות פרוט מקום הפאסמכלצרף יע על המצ 
 עסק.

 
 מי שהינו עוסק מורשה עפ"י חוק. .ג

 על כך.אישור בר תוקף  ובעלרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, ם כנדספרי מי שמנהל .ד

כתב ו/או עובדיו יו נהלהל ממגד מנאו נ/ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו בעבר על לא הורשע .ה
בגין ביצוע עבירת מין חקירה ו/או עובדיו ד אחד ממנהליו ו/או לא מתנהלת נגדו ו/או נגום איש

או בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת  ה של עברייני מיןחוק למניעת העסקכאמור בהוראות ה
 .לתחום עיסוקו

 
 בדיקות מוקדמות .4
 

ם אמצעים אחריר במקום ביצוע  העבודות  וינקוט בבק, יהמכרזסמכי כל מ המציע יקרא ויבדוק את  
ם ת הקשייכנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואם לו הנראי

 .העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת החוזה
 
 הצעת המציע .5
    

ת נספחיו כי המכרז לרבומסמהמפורטים ב םותיוהשירהצעת המציע תתייחס למכלול העבודה  .א
 תידחה על הסף ולא תידון כלל. םהשירותיאו הצעה שתתייחס רק לחלק מהעבודה  .ומפרטיו



 
למסמכי המכרז שימולא בשלמותו בהתאם  מסמך ב'תוגש על גבי טופס הצעת המשתתף עה ההצ .ב

 למפורט בו.

 

מכרז ה  פורט במסמכיכמ  ת המזנוןעלהפין  בג  ןהזיכיודמי  נימלי של  הסכום המיבעה את  העירייה ק .ג
 לחודש. שקלים חדשים( שש מאות וחמישיםאלפים  שלושת) ₪ 3,650  שלבסך 

  "(.הסכום המינימלי)להלן: " 

 לסכום המינימלי הנ"ל. תוספת באחוזיםהמציע יתבקש ליתן הצעתו ע"י נקיבת  

 ע"מ כחוק.לסכום התשלום יתווסף מ 

 המכרז. כימסמ' לסמך גוזה מולם באופן המפורט בחם ישהסכו 
 
למדד המחירים לצרכן כפי שזה  היהיו צמוד תהאשיערך עם הזכיין ה בחוז התמורה הנקובה .ד

 המרכזית לסטטיסטיקה.יתפרסם ע"י הלשכה 
 

 רסם בחודש שלאחריו.כפי שפו  2019יוני  המדד הבסיסי לצורך חישוב ההתייקרות יהיה מדד חודש   
 לגזברות העירייה. ל חשבוןכ גשתם הע ביוהידו דד הקובע יהיה המדד האחרוןמה 

 
יו מלוא הוצאותאת  יגלם, שינקוב המציע בטופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז הסכום .ה

מרכיבי השכר כל  נשוא מכרז זה ואת  מתן השירותיםבו בביצוע העבודות הכרוכותוהעלויות 
על לים הח תליוציאות סווהטב תשלום לקרן ביטוח לרבות יהןוספות למינהתולעובדיו המשולם 

 .למעט מע"מך , אמחירי העבודה
 

 אופן הגשת ההצעה . 6
 

בטופס הצעת המשתתף הפרטים הנדרשים  כל את  יא  בכתב יד ברור וקרעל המציע למלא בעט דיו,   א.
חתימה מלאה   ולחתום  המכרז,  ל מסמכיכל דף שבבראשי תיבות    לחתום,  מסמך ב' למסמכי המכרז

מסמכים הנדרשים בכל מסמך ם כל האישורים והם ביחד עישלהג, וסמכיםשל המעל הדף האחרון  
בהרות וכד', בשני עותקים במעטפה יו, אם ישלח ע"י העירייה כגון הוראות נוספות, השישלח אל

 .סגורה
 

ים בגוף המסמכ המכרז, בין במסמכיגות שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתיילהכניס כל אין  ב.
 חר שהוא.  ופן אבכל א אווואי במכתב ל ובין

 עלול להביא לפסילת ההצעה .  ושלא נתבקש, לא יחייב את העירייה,  כאמורכל רישום     
 
יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו  ,וגשת על ידי יחידעה מההצ אם ג.

 וכתובתו.
 הצעה.כמגיש ה לרשמוולא  ש לרשמו בסוגריים בלבדסקו של המציע יש שם, יבאם לע 
, יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד ויצורף רשום תאגידאם ההצעה מוגשת על ידי  

 בשם התאגיד. ולהתחייב רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום מכתב בחתימת עו"ד או
 

 המצאת אישורים ומסמכים .    7
  

 כדלקמן:כים סמומצרף להצעתו אישורים על המציע ל
 

 מזנון.ו בכרימירים שלמוצ מחירון מוצע .א
  

 1976 – תשל"ו ,יבורייםצקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים הול פנעל ני תקף אישור .ב
 וממונה אזורי מע"מ, על שם המציע.יד שומה מטעם פק

 
 .על שם המציעתעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ  .ג
 
 קור על שם המציע.על ניכוי מס הכנסה במ אישור .ד

 
 ,נטי על רישומו כדין )תעודת התאגדות(את הרשם הרלוואישור מ -ד תאגי שת ע"יוגצעה מאם הה .ה

 נטי. לווהר רשםמאת העדכני ותדפיס 
 



 אישור עו"ד/רו"ח על המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו. -אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  .ו
 
 )ב(, בנוסח המצ"ב. 3כמפורט בסעיף  המציעשל  בדבר ניסיונו תצהיר .ז
 
 רותים מהסוג נשוא המכרז. ישם או במסגרתם נתן המציע ופים להתב מגות בכמלצה .ח
 
 בנוסח המצ"ב. עות ותשלום שכר מינימום,תצהיר המציע על העדר הרש .ט
 
 .סקיואישור משטרה על העדר הרשעה בעבירת מין של המציע ומוע .י
 

 ותשובות העירייה.ת ההבהרה העתק שאלו .יא
 
 .כי המכרזמאת מס רכש עימצכי ה מעידהצילום קבלה ה .בי
 
 להלן. 8ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  .גי
 

  יה כל המסמכים המפורטים לעיל.הצעה שלא צורפו אלתהיה רשאית לפסול  העירייה
 

 ערבות למכרז .8
 

ש"ח  20,000בסכום של בת העירייה קאית אוטונומית לטועל המציע לצרף להצעתו ערבות בנ .א
למסמכי המכרז, להבטחת מילוי התחייבויותיו  ך ד'סמכמ"ב ת המצרבותב העלנוסח כ בהתאם

 .  עפ"י תנאי המכרז

 המציע בלבד. הערבות תוצא על שם

 עירייה.צדדית של ראש העירייה או גזבר ה-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד 

 ומבוילת כדין.א חתומה ערבות תהה 

 .2019שנת  ייונודש חד מדסיס ב על ריםהמחי יוקר הערבות תהא צמודה למדד 

  .26/1/2020  הערבות תהא בתוקף עד ליום 
 
 ות כנדרש, לא תידון כלל. רף אליה ערבצעה שלא תצוה . ב
 
ה ביצוע העבודיחתם חוזה לשמים מיום  י  10ערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, תוך  ה . ג

 . כהזוכרייה י העינשוא המכרז עם מי שיקבע ע"
 
זכה במכרז יחתום על חוזה עם העירייה ועל שאר מסמכי המכרז ויצרף את כל הצעתו תהמציע ש . ד

דרש לכך ימים מיום שיי 10 שורים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים תוךהאי
 . בכתב

 
תומים ח רזהמככי ר מסמוף שאא יחזירו לעירייה בצרחוזה כאמור לעיל ולא יחתום הזוכה על הל  .ה

ש דריימים מיום שי 10חים בתוך חי החוזה חתומים לרבות ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוונספ
שמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום יסכומה ותחולט הערבות  -לכך בכתב 

יה ירהעי כאיתזוזאת בנוסף לכל סעד לו  גשת הצעתו,מציע בעת ההעל עצמו  נטלשההתחייבויות 
 את נזקיה הממשיים במידה ויעלו על סכום הערבות.  בזכותה לתבוע  מבלי לפגועו יןדי על פ

כאמור למסור את ביצוע העבודות למציע אחר לפי שיקול  ייה רשאית במקרהכמו כן תהא העיר 
 דעתה הבלעדי.

 
ט חול, תכנדרשבונו  ת ולא יעשה כן על חשאריך את תקופת הערבומציע ע"י העירייה להדרש היאם י ו.

 ערבות.ה
 
 הצהרת המציע     . 9
 

כל פרטי המכרז ידועים הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי  .א
סיון והכישורים , וכי הוא בעל הידע, המיומנות, הניונהירים לו, כי מסכים הוא לקיימם במלואם

מסוגל מכל   רז, וכי הואכבמצע  המוחוזה  שוא הים לביצוע העבודות נועיים והאחרים הדרושהמקצ
 המוצע במכרז.בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא החוזה 



 
 המיועד במקוםו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי סייר המציע והשתתפותהגשת הצעתו של  .ב

יבויות החוזה לצורך מילוי כל התחיובדק את תנאי השטח  נשוא המכרז, ראה לביצוע העבודה
 .במכרזהמוצע 

 
ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה הבנה בקשר למכרז או אי י בר טעות, אנה בדכל טע .ג

 בל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.נשוא המכרז, לא תתק
 

 הבהרות ושינויים .10
 

ונים להכניס שינויים ותיקלהגשת הצעות למכרז, רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון העירייה  .א
 ים. שאלות המציעלה שובבת תה אוביוזמבמסמכי המכרז, 

דיעתם של השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לי 
לפי הפרטים  ו/או דואר אלקטרוני המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימיליה

  ו על ידם.שנמסר
 
 יהעיריב נכסים למנהלת מחלקת למסור מציע רשאי ,13:00שעה  15/9/2019ך ריאתלא יאוחר מ .ב

או בדואר האלקטרוני לכתובת  ,08-9392505מספר  היפקסימילהות ע"המנהל"(, באמצ )להלן:
aboody@rehovot.muni.il    הירות שמצא ב  מה, או חוסרשגיאה, אי התאעל כל סתירה,  הודעה

ול הכל  כלשהו  יף או פרט או ענייןשל סעובנו  במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למ
 "(."ההודעה -מסמכי המכרז או הנוגע לעבודות נשוא המכרז )להלן ב

 כאמור לעיל, ימסור לו המנהל תשובות בכתב. בכתבמסר המציע למנהל הודעה  .ג
לפי   רוכשי מסמכי המכרז  לכל  האלקטרוני    רו/או בדוא  הישלחנה במכשיר הפקסימילות תיהתשוב 

)להלן:  הרותהב לקבלתלפניה בבקשות ד המועתום  , לאחרעל ידם ושנמסר תשרוההתק פרטי 
 ."התשובות"(

 ג'  -ו  'במנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור בס"ק  כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הי ד.
 לעיל.

 
רטי ובן פ, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במיע בדבר סתירה, שגיאהלא תישמע טענה מפי מצ ה.

לעיל, ולא קיבל תשובה כאמור ' בק בהודעה כאמור בס" פנהאם  אז אלמכרז או במסמכי המכרה
 לעיל. ג'בס"ק 

בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או   , כילא תישמע טענה מפי מציע .ו
עתו והן צורפו להצזה,  על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסעיףנעשו 

 .ימנהרד התי נפכחלק בל

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז. .ז
 

 צעהתוקף הה .11
 

 .עות למכרזיום מהמועד האחרון להגשת הצ 120לתקופה של תישאר בתוקף  הצעת המציע
 

 בחינת ההצעות .12
 

 .שהיאהצעה תר או כל יוב הגבוהההצעה את ה העירייה אינה מתחייבת לקבל א. 
 

כישוריהם , מיומנותםהעירייה  תהא רשאית לפי שיקול דעתה, לדרוש מהמציעים להוכיח את  ב.
ים ו/או כמפורט במכרז, ולדרוש מהמציעים הבהרות ו/או פרטכולתם לביצוע עבודה ם ויניסיונ

 .פתיחת ההצעות מסמכים נוספים כפי שתמצא לנכון גם לאחר
צד שלישי על מנת לברר פרטים ביחס למציעים  לכל ו/אויעים ת לפנות למצה תהא רשאירייהעי 

 ו/או להצעתם ולכל פרט אחר הדרוש לה.
 
ציע, רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה בין היתר ביכולתו של המ תהא העירייה ג.

ה, בגובה צען ברמה מעולרו לבבניסיונו הקודם המוכח בביצוע העבודות הנדרשות במכרז, בכש
ובכל מסמך ופרט  , במחירון המוצרים המוצע על ידו כפי שצורף לטופס ההצעה,תכספיעתו ההצ

 כן בניסיונה הקודם עם המציע.ג, וידרש המציע להצייאחר ש



הצעה של מציע שבעבר היה לה עמו ניסיון  רשאית לפסולספק מובהר כי העירייה  הסרלמען  
 בלתי מוצלח.

  
 כדלקמן:  קבוע את משקלם של כל הנתונים הללודי להבלעה  דעתול  שאית עפ"י שיקא ריה תההעירי 

 

 מלייםהמיניכיון החודשיים ידמי הזל התוספת שיעור

 

50% 

לשירותים נשוא הרלוונטיות שלו מידת של המציע,  קודםהסיון ינטיב ה

 רז,ך הנסיון הקודם מעבר למינימום הנדרש על פי תנאי המכמש ,המכרז

 צותמלה

 

40% 

 זנוןבמ ם שיימכרומחירון מוצרי

 

10% 

 
סכומה לעומת דרישות  ל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתשלא להתחשב כל העירייה רשאית ד.

ונע הערכת מ יהעיריהמכרז, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ה
 ההצעה כדבעי.

 
ל עובדי ש דהעבור שעת "י סכומה מביאה לכך שמחיהעירייה רשאית לדחות מראש הצעה שעפ ה.

 .ר מינימוםהמציע יפחת מעלות שכ
 

  סיור קבלנים .13
 

 משער בית הספר. 09:00 בשעהיציאה  .11/9/2019 -ה רביעי ייערך ביום במבנה המזנון קבלניםסיור 
  

 מכרז.ב תתפותלהשבלנים הינה חובה ותנאי הק יורבס השתתפות
 

 להגשת ההצעותהמקום והזמן  .14
 

מכרז מס' ירייה והכיתוב: יה רשום שם העסגורה וחתומה, שעל גביה יה טפהבמעוגש ההצעה ת .    א
 .ברחובות קצירבתיכון להפעלת מזנון  26/2019

 
והכל בשני  ,הנדרשים אישוריםרוף היצב חתומה לפי כל ההוראות הכלולות במסמך זה ההצעה .ב

רח' ביל"ו ה, בירייעה  לזים אשר בלשכה המשפטית שכרהמידנית לתיבת    תימסר במסירה,  עותקים
 הצעות"(.   ה"המועד האחרון להגשת  –)להלן  13:00ה שע 25/9/2019 ריךאתלעד  ,6קומה  2

 אין לשלוח את ההצעות בדואר.        
 
 לא תובא לדיון . זהבהתאם להוראות סעיף  יםהמכרז יבתכל הצעה שלא תגיע לת . ג
 

מחיר,   שתתפים בהגשת הצעתהן של המצאות כלשוהב  רהולא תשתתף בשום צוהעירייה לא תחזיר   ד.
המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן לרבות הבדיקות 

 בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.ות הכרוכ

 


