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 כללי: א.

 הפניה: .1

"המרכז" / "המזמין",  פונה  –אדומים )ע"ר(, להלן המרכז הקהילתי מתנ"ס מעלה  1.1
מזנון בקאנטרי מעלה אדומים ובפעילויות  לקבלת הצעות  לניהול והפעלת

לטובת קהל המבקרים בקאנטרי, משתתפים בחוגי הקאנטרי, עובדי  נוספות,
 המתנ"ס ואורחי המתנ"ס, כמפורט בהסכם זה על נספחיו;

ורט במסמכי ההסכם ובליווי הצעה החתומה על את ההצעות יש להגיש בהתאם למפ 1.2
 .לפנייה להצעה בנספח א'ידי המציע, לפי הנוסח המופיע 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת  1.3
על ידי שתי ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות המחאות התשלום והערבות 

 לבד.יהיו על שם המציע ב

 :מסמכי הפנייהקבלת  .2

אתר בצפות , ניתן לםיהצורפותהצעה על פנייה לקבלת ההסכם והמסמכי ב 2.1
המעוניינים למציעים  יימסרעותק . ( רזים) לשונית מכ דומיםמתנ"ס מעלה א

מכים . ניתן להוריד המס, בתיאום מראש, במשרדי הנהלת המתנ"סבאופן ידני
י לעיין במסמכי ההצעה וההסכם במשרד ניתן מהאתר ולהדפיסם עצמאית.

 הנהלת המתנ"ס.

לאחר רישום פרטי המבקש אפשרית , הצעות להפעלת המזנוןהגשת השתתפות ב 2.2
 .28.02.23 יוםעד לוזאת  ,הרכשלעיל, למנהל  1מופיע בעמוד ה מיילפנייה בב

שם המבקש, שם העסק / חברה של המציע,  :בבקשת הרישום במייל יש לציין 2.3
 כתובת, טלפון ומייל לחזרה. 

יש לשלוח למנהל הרכש של המתנ"ס,  להשתתפות במכרז, את הבקשהכאמור,  2.4
 09.02.23החל מיום  eitan@mam.matnasim.co.ilלכתובת המייל 

 םמותנית ברישו ,הצעות להפעלת המזנוןהגשת השתתפות בהאפשרות ל, יודגש 2.5
ר בסעיפים , כאמומייל חוזרבוקבלת אישור פנייה המבקש במייל רטי פ

 ביצוע סיור מתואם במתחם הקאנטרי.נדרש כמו כן,  ., לעילםקודמי

 הסבר נוסף והכוונה ניתן לקבל ממנהל הרכש, שפרטיו מצויים בראש חוברת המכרז.

הצעה, הם יחידה אחת שלמה ומחייבת, והם יפורשו באופן לוהפנייה  כל חלקי ההסכם .3
 והמונע סתירות כלשהן.  -החלק האחד את רעהו  -משלים 

  מועד ההתקשרות: .4

ום לאחר קבלת החלטה על ידי י 15ההתקשרות מיועדת להיכנס לתוקף תוך   4.1
המרכז בדבר הזוכה; ואולם המרכז שומר לעצמו הזכות לדחות את המועד 

 חודשים.  3האמור לתקופה של עד 

 בהירות:-סיכוני אי .5

אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל  ובפנייה, הפירוט המצוי בהסכם ובהצעה 5.1
חשבונו את כל הבירורים הדרושים לו לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה הצהרה 

של המציע, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה 
נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי המרכז בעניין זה. ממילא, 

ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור -טענה בדבר טעות או אילא תישמע מצד מציע כל 
 במכרז, או המופיע בו, או שאינו מופיע בו.

בהירות במסמכי המכרז -בהגשת הצעתו המציע מביע הסכמתו לכך, כי הסיכון של אי 5.2
 ו/או בהצעה יוטל עליו; והמחיר שהמציע נקב בהצעתו משקף גם את הסיכון האמור.

 

 בדרישות: עמידה .6
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המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את מסמכי ההסכם וההצעה, ולהגיש הצעותיהם  6.1
בהתאם לכתוב בו. את דרישות המרכז בהסכם זה יש למלא כלשונן, וכל סטייה, שינוי או 

 סטייה( עשויים להביא לפסילת ההצעה. לעניין זה יובהר: -חוסר )להלן יחדיו 

ה שיש בה משום סטייה מהותית מתנאי ההסכם המרכז אינו רשאי לאשר הצע 6.2
 וההצעה.

המרכז אינו מחויב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז; וממילא גם  6.3
 על פי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז. -סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה 

ירשה הוא למציע  -ית החליט המרכז שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטייה לא מהות 6.4
תחשב זו  -לתקן את סטייתו תוך פרק זמן שיקבע. לא תוקנה הסטייה תוך פרק הזמן האמור 

  לסטייה מהותית, ותביא לפסילת ההצעה.

  

  השירות המוזמן: .7

לניהול והפעלת מזנון בקאנטרי מעלה אדומים ובפעילויות המרכז מבקש לקבל הצעות  7.1
במבנה הקיים באזור הבריכה החיצונית של ים ואורחי המתנ"ס, . לטובת קהל המבקרנוספות

 קאנטרי מעלה אדומים.

לכל ₪  90,000כפי שיפורט בהמשך, גובה ההצעה להפעלת המזנון לא יפחת מסך של  7.2
כולל מע"מ, ככל שיחול על התקשרות זו, )כידוע, מתנ"ס מעלה אדומים הינו  התקופה,
 מלכ"ר(.

 
 ערבות לקיום ההסכם: .    8

לטובת המרכז להבטחת קיום ₪  16,000על המציע לצרף להצעתו ערבות ע"ס  8.1
 הערבות תיועד להבטחה של קיומם של תנאי הצעת המציע.  ההסכם.

כל  ש' 4,000המחאות, אישיות של המציע, בסך  4הערבות תסופק באמצעות  8.2
 ללא ציון תאריך.אחת, על שם המתנ"ס, 

ום תקופת ההסכם, ים לאחר תחודש 3יוחזרו למפעיל הזוכה, הערבות המחאות  8.3
 ה זה.חוזככל שלא נעשה בהן שימוש, בהתאם לתנאי 

   המרכז יהיה רשאי לחלט את הערבות  בתנאים הבאים:  9
 
 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .א
 המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .ב
המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .ג

  במכרז.
 ע כזוכה הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות בהסכם.אחרי שנבחר המצי .ד
ולעניין זה, מוסכם בזה, כי הסכום הנקוב בערבות, מהווה פיצוי מוסכם מראש,  .ה

שנקבע ביחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם למזמין כתוצאה מסתברת של 
יחד עם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המרכז להוכיח, כי  ההפרה.

   ניזוק בסכום הגבוה מסכום הערבות. 

מציע אשר לא יגיש עם הצעתו ערבות, בהתאם לאמור בסעיף זה, הצעתו 

 תיפסל ולא תובא לדיון.

 

 :הצהרות המציע .10

בהגשת הצעתו, המציע מצהיר בפני המרכז הצהרות אלה: )זאת מבלי לגרוע 

 (:מסמכי ההסכםמהצהרות נוספות שלו במקומות אחרים 
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 .כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא יחויב לספק למרכז, אם יזכה  10.1

 כי הוא מתחייב לפעול ולקבל  את כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות 10.2

והאישורים הנדרשים לפי כל  דין לניהול פעילותו העסקית עד ליום פתיחת 

 המזנון, לרבות:

 אישור מטעם העירייה; .א

 אישור משרד הבריאות וכל הרשויות המוסמכות, ככל שיידרש. .ב

המציע מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא יפעל  .ג

)עסקים בהתאם לתקנות רישוי עסקים  בהתאם לכל הוראות הדין בעניין, ובפרט

)תנאים תברואתיים לעסקים , ותקנות רישוי עסקים 1995-טעוני רישוי( התשנ"ה

, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איכות מזון( 1972 –לייצור מזון ( , התשל"ב 

וכל הוראת דין אחרת הדנה בהכנת מזון , עיבוד מזון , טיפול  1985 –, תשי"ח 

 רור מזון , מכירת מזון , וכן לבוש , ניקיון ובריאות העובדים , וכיוצ"ב;במזון , קי

 בנספח ד' להסכםי ביטוח כנדרש אישור ם:ביטוחי .ד

 

 . זהכי  לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם  10.3

כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על   10.4

פי  המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים 

 לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.

כי הוא מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עמן   10.5

להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל  קלון והוא מתחייב שלא

אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המועסקים על ידו 

מסמכי ל 'ולנספח , בהתאם 2001 –, התשס"א  במכוון למתן שירות לקטינים

 הסכם.ה

כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת הצעתו וההתקשרות   10.6

בהסכם, כי בדק מידע זה באופן ישיר, וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, 

הוא רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש 

ן המרכז לבינו, כפי ממנו במכרז ובחוזה )היה ויזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בי

 שזו מופיעה בחוברת המכרז.

כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות   10.7

התחייבות מותנית(, המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שייכרת עמו )היה 

ויזכה(, או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי 

 בין כל מחויבות אחרת.ההסכם ל

כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה,   10.8

 .ביטוח לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו

, כי מסמכי ההסכםל 'זבנספח על המציע לאשר בתצהיר, חתום ע"י עו"ד, כמופיע   10.9

תן את השירותים נשוא המכרז עבור המרכז לא קיים ניגוד עניינים שימנע ממנו לי

  הקהילתי.
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עליו לאשר כי אין לו קרובי משפחה המועסקים במרכז הקהילתי או ברשות  10.10

 המקומית.

למציע ידוע כי הוא, או מי מטעמו לעניין הפעלת המזנון, נשוא מכרז זה, אינו  10.11

שרה יכול להיות קרוב משפחה של חבר הנהלת המרכז הקהילתי ו/או של נושאי המ

 בו, או של חבר מועצת הרשות המקומית.

הורה, בן זוג, הורה של בן זוג, צאצאים, בני זוג  :קרוב משפחה""–לעניין זה  10.12

 של צאצאים, אחים, אחיות או בני זוגם.

 

 מסמכים נדרשים:  .11

על המציע לצרף להצעתו את מבלי לגרוע מדרישות אחרות המפורטות בחוברת המכרז, 

הצעה שלא  בתוך מעטפה חתומה אותה ימסור במזכירות המתנ"ס. המסמכים הבאים

כל שינוי או הסתייגות במסמכי ההצעה . לא תתקבל -יצורפו לה המסמכים המפורטים 

 המפורטים להלן עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

 

 / חברה בע"מ של המציע, לצורכי מע"מ.  תעודת עוסק מורשה  11.1

 

אם להוראות פקודת מס הכנסה, מטעם פקיד שומה בהת אישור על ניהול ספרי חשבונות  11.2

 .2023או רו"ח נכון לשנת הכספים 

 

 .3202מטעם פקיד שומה נכון לשנת  במקור אישור על ניכוי מס  11.3

 

חתומים על ידי המציע במקום המיועד בסוף החוזה. כמו כן  עותקים של החוזה 2ייצרף  11.4

 ההצעה ומסמכי הפנייה. החוזה,יוסיף המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודף של 

את הסכום אותו במספרים ובמילים, המצ"ב,  לחוזה 11.1 ףבסעי כחולירשום בעט בנוסף, 

 המזנון.מוכן המציע לשלם עבור דמי הפעלת 

 

כולל חותמת וחתימה בראשי תיבות על כל דף ודף  -זה צעת המחיר והחוההפנייה למסמכי  11.5

 שלו.

במידה והמציע הוא חברה ו/או שותפות יצרף להצעתו אישור מרו"ח בדבר בעלי המניות  11.6

 הנוכחיים המחזיקים במניות החברה , ו/או שמות השותפים של השותפות. 

על קבלת המעטפה מנציג/ת  אישור חתוםבעת הגשת מעטפת הצעת המציע, מחובתו לקחת  11.7

 .להצעת מחיר הפנייל 'הבנספח המתנ"ס כמופיע 

 

 :ה הזוכהעד לשלב בחירת ההצע הגשת ההצעותהליך  .12

והחוזה במשרדי הנהלת המתנ"ס הפנייה לבקשה להצעת מחיר קבלת מסמכי  12.1

 הורדת והדפסת המסמכים מאתר מתנ"ס מעלה אדומים. , או09.02.23החל ביום 

תף, השתל למבקשים תותרההשתתפות בהגשת ההצעות, לתשומת לב, 

 לעיל. 2עיף , כאמור בס28.02.23 יוםלעד במייל,  בפנייה
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את לפני הגשת ההצעה. מזנון הקאנטרי מתחם בהמציע יבצע סיור  – יור המציעס 12.2

. 02-9661365/5353136במספר:  מנהל הקאנטרימול  אם ישירותתש להסיור י

 20.2-1.3.23לעריכת הסיור הינם:  המועדים

הנהלת  וביחד עם במכרז, מותנית בקיום סיור מתואם מולההשתתפות  12.3

 במתחם, הקאנטרי

. מזנון חדש, בעלות גבוההקאנטרי, במתחם ה מוקם בימים אלה תשומת לב כי  12.4

ן להתרשם תהמבנה לא יהיה מוכן. ני בתקופת הסיורייתכן וצר הזמנים, מפאת קו

 ., באמצעות מנהל הקאנטרי בעת בסיור במקוםמתוכניות המבנה

 12:00בשעה   02.03.23 םיול עד במייל בלבד(מציעים ) שאלותהגשת  12.5

 .16:00עד השעה , 10.03.23עד ליום  –מענה לשאלות ע"י המתנ"ס )במייל בלבד(  12.6

והחוזה המפורטים להלן במעטפה סגורה,  פנייה לבקשת הצעההגשת מסמכי ה 12.7

 .12:00בשעה  14.03.23עד ליום לתיבה המצויה במזכירות המתנ"ס, 

 .תבוצע בנוכחות מזכירת המתנ"ס בלבדהכנסת המעטפה לתיבת המכרזים  12.8

ממזכירות המתנ"ס  (מסמכי הפנייה' לה)נספח קבלת אישור הגשת ההצעה  12.9

 חתומה בחותמת המתנ"ס. אישור זה מהווה אסמכתא להגשת מעטפת ההצעה.

עבור  המחאות 4 יש לצרף –והחוזה החתומים פנייה להצעה מעטפת הל  12.10

המתנ"ס, על פי תנאי התשלום  פקודתל ערבות, כולן המחאות  4 וכןהתשלום, 

 .לחוזה 15וכן  11.2בסעיפים כאמור, המופיעים 

מעלה  1מזכירות המתנ"ס ממוקמת בבניין הראשי של המתנ"ס, ברח' דרך מדבר יהודה  12.11

ה' -בימים א' 08:30-18:00. שעות הפעילות של המזכירות הן 02-5913111אדומים. טל': 

 בלבד.

 

 ברורים ושאלות: .13

, לאחר להצעת מחיר והחוזהמסמכי הפנייה קיבל את שנרשם ו/או  כל מציע  13.1

, בכתב בדוא"ל בלבדממנהל הרכש של המתנ"ס, יהיה רשאי לפנות  שנרשם,

בבקשות להבהרה או בשאלות בכל עניין הקשור למכרז, למנהל הרכש של המתנ"ס, 

 .eitan@mam.matnasim.co.ilלכתובת המייל: 

במידה ומצא משתתף במסמכי המכרז סתירה, שגיאה או אי התאמה או חוסר   13.2

בהירות, או שהתעורר אצלו ספק בקשר למובנו של סעיף או פרט כלשהו במסמכי 

, למנהל בכתב בלבדלהפנות שאלות הבהרה  , כאמור,המכרז, רשאי המשתתף

 .eitan@mam.matnasim.co.ilהרכש של המתנ"ס, לכתובת המייל: 

mailto:eitan@mam.matnasim.co.il
mailto:eitan@mam.matnasim.co.il
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חובה על המשתתף לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלח אכן התקבלה אצל  13.3

המזמין ולדאוג לקבלת אישור המזמין על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן 

המזמין תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, ממשתתף שאין בידו אישור של 

 בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור. 

וככל  לא ייענופה, -שאלות או הבהרות שיועברו בכל אמצעי אחר, כל שכן בעל 13.4

 . לא תהיינה להן כל תוקףשייענו 

על הפונה לציין בפנייתו במייל את שמו, שם העסק אותו הוא מייצג, כתובתו, מס'  13.5

חובה לציין מס' הטלפון וכתובת המייל לחזרה עם התשובה המתבקשת. בנוסף, 

 הסעיף המדויק הרלוונטי אליו מתייחס הפונה בשאלתו.

 .12:00בשעה    02.03.23השאלות למזמין הינו להגשתתאריך אחרון  13.6

על השאלות ובקשות ההבהרה בכתב הוא  ישיב אחרון בו נציג המתנ"סהמועד ה  13.7

 .16:00שעה עד ה (להלן "המועד האחרון למתן תשובות") 10.03.23עד ליום: 

כל טענה בדבר טעות, אי הבנה או חוסר ידיעה בקשר לסעיף או פרט כלשהם   13.8

האחרון במסמכי המכרז או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר המועד 

 להגשת הצעות במכרז.

משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו ע"י מי   13.9

 מנציגי המתנ"ס ו/או מנהל הרכש, אלא אם ניתנו בכתב, כאמור לעיל.

והתשובות שנשלח במייל, ולצרפו  מסמך השאלות את להדפיסעל המציעים  13.10

מסמך זה   , למסמכי המכרזסק+ חותמת התאגיד/ע כשהוא חתום בשולי כל עמוד

 יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 אופן מסירת ההצעות: .14

, במעטפה סגורה במסירה אישיתבהתאם לדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד   14.1

מסמכי הפנייה להצעת מחיר   וכתובת המרכז, את 3220/20מס'  פנייהנושאת ציון 

.  את המעטפה יש להניח בתיבת ואת החוזה, על נספחיהם והמסמכים הנדרשים

כאמור,  ,12:00בשעה  14.03.23ליום המכרזים של מתנ"ס מעלה אדומים , עד 

 בנוכחות מזכירת המתנ"ס.

 שימת הלב, כי בתוך המעטפה הנ"ל, נמצאים:  14.2

 .על כלל הנספחים: חתומה פנייהחוברת ה  .א

 )בשני עותקים(.על כלל הנספחים החוזה: חתום   .ב

 .לעיל 13.10בסעיף כאמור  חתום,מסמך השאלות והתשובות,  .ג
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 כל האישורים והמסמכים הנדרשים. .ד

 על פי הנדרש –המחאות  .ה

יש  "אישור המתנ"ס להגשת ההצעה": לפנייה להצעות מחיר 'הנספח את  14.3

 מעטפת מסמכי הפנייהלהחתים בשני עותקים ע"י מזכירת המתנ"ס, בעת הגשת 

יש לשמור עותק אחד בידי המציע ועותק  תשומת לב!לאישור הגשתו.  הסכם,הו להצעה

 .ההצעהלמעטפת יהודק נוסף 

המרכז רשאי, על פי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות;   14.4

, מיד עם מקבלי הבקשה לקבלת הצעהיודיע על כך לכל  -ואם יחליט לעשות זאת 

בלבד, אשר  קשהבקבלת החלטה בנושא. הודעה תשלח במייל למבקשי מסמכי ה

מסמכי הפנייה "קבלת לעיל:  2סעיף נרשמו אצל מנהל הרכש, בהתאם להוראת 

 "להצעת מחיר

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  14.5

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.ובין 

 

המרכז רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  14.6

שלדעת  בקשה להצעהההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ה

 המרכז מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 

 במועד האחרון להגשת ההצעות.  הצעותשנמצאו בתיבת ה הצעותהמרכז ידון ויבדוק רק  14.7

 

המרכז אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.  14.8

לגבי חלק מהשירותים תהליך המרכז רשאי שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את ה

החלטתו של המרכז,  ובכל מקרה לא תהיה למי מהמצעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם

 באשר תהיה.

 

 מהמצעיםהמרכז יהיה רשאי אך לא חייב לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד  14.9

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים 

 דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות

וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, התאמתו ו/או ניסיונו המקצועי וכן את 

 הצעתו במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל.

 

 הצעת המחיר: .15

המציע נדרש למלא, בצורה מלאה, בעט כחול, את הצעת המחיר, כפי שהיא   15.1

למעט הוספת המחיר  -, בלא כל שינוי להצעהלמסמכי הבקשה מופיעה בנספח א' 

בסעיף כאמור הצעתו תפסל על הסף.  -מציע שלא מקיים הוראה זו המוצע עצמו. 
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המחיר כולל מע"מ, ככל שיחול על התקשרות זו, )כידוע,  "השרות המוזמן", 7.2

 מתנ"ס מעלה אדומים הינו מלכ"ר ולא מתקזז על מע"מ (

למסמכי  'בנספח אהמפורט הבסיסיים בנוסף, על המציע להגיש הצעה לסל מוצרים   15.2

כפי  את מחירי התקרה למוצרים, לא יכול לעבורסל המחירים שיוצע ע"י המציע  .סכםהה

. ראוי לציין כי הפנייה להצעותכפי שיפורט בגוף  הכול ,חוזהל' אשבנספח שנקבעו בטבלה 

 המציעיםככל שמחירי המוצרים שיוצעו במחירון המציע יהיו אטרקטיביים יותר מהצעות 

 האחרים, הרי שסיכוייו לזכות יהיו גבוהים יותר, אך לא מובטחים.

 שימת לב המציעים:

כולל מע"מ לשנה ₪  90,000סכום המינימום להפעלת המזנון יעמוד על    15.3

 ככל שיחול המע"מ על התקשרות זו. קלנדארית,

  

עותקים, על גבי הצעת המציע  2 -הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, ב  15.4

(. בכל תיקון בהצעת המחיר, על המציע לחתום על יד התיקון כתובה בעט כחול)

  בחתימה וחותמת. 

מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות   15.5

, לרבות ההוצאות הכרוכות בקשה להצעהוההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי ה

הפעלת ציוד וכל הוצאה אחרת בגיוס העובדים והעסקתם, אספקת ציוד, ביטוח, 

   הנדרשת לצורך התפעול המלא והתקין של המזנון.

יע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, המצ  15.6

ביטוח לאומי וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה 

למען הסר ספק המציע מתחייב לשאת בכל הוצאות החשמל, המים, ניקיון  במכרז(.

 והדברה.

 

 תוקף ההצעה .16

 

 מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. יום 90ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  16.1

המרכז אינו מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת  16.2

 תוקפן.

במקרה של פניית המרכז למציעים בבקשה להארכת תוקף ההצעות לתקופה  16.3

נוספת, יהיה כל מציע רשאי, לפי בחירתו, להחליט האם להאריך את תוקף הצעתו; 

 אם לאו; כאשר:

 .בקשה להצעהיהיה הדבר בתנאי ה -רך תוקף ההצעה הוא 16.3.1

מציע שסרב להאריך תוקף הצעתו, או לא הודיע למרכז על  16.3.2

 לא ישתתף בהמשך תהליך הבחירה של ההצעות. -הארכתה כמבוקש 
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 שלבים בבחירת ההצעה הזוכה  .17

 

 12:00בשעה   14.03.23הגשת כל ההצעות עד ליום  – שלב א'

 

  הצעותמידה וועדת הב .21.03.23 -ייערך עד לתאריך המזנוןדיון בוועדת  – שלב ב'

, יפורסמו תוצאות מהמצעיםלא תמצא לנכון לנהל מו"מ עם מי  : "הוועדה"()להלן 

 .22.03.23ליום עד חלטתה ה

במידה והוועדה תמצא לנכון לנהל מו"מ, עם מי מהמציעים, יוזמנו לדיון ומו"מ בפני 

 נציגי הוועדה.

הודעה למגישי ההצעות באמצעות הדוא"ל על זכייה / אי זכייה, וזאת עד ליום  – שלב ג'

28.03.23.  

 אופן הבחינה והבדיקה:  .18

המרכז יהיה רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לו ביותר, במטרה  

להבטיח לעצמו את מירב היתרונות מבין המציעים אשר עמדו בתנאים המוקדמים; 

 המידה הבאות:וזאת על פי אמות 

. מהציון הכולל 30%יהווה  נספח א' –אטרקטיביות מחירי המחירון ניקוד  18.1

, יבוצע בהתאם למחירי המוצרים הרווחים בנספח א'שקלול ניקוד סל המוצרים 

 בשוק.

מהציון  70%יהווה  - מזנוןעבור רשות השימוש להפעלת ה הצעת המחיר ניקוד 18.2

 ל.הכול

 

 

 הליך בדיקת ההצעות יהיה כדלקמן: .19

המרכז יבחן את עמידת ההצעות השונות בתנאי הסף שהוגדרו  - בשלב ראשון 19.1

 יפסלו.  -בחוברת המכרז. הצעות שלא עמדו בתנאי הסף 

  ההצעותי יינתן ניקוד למרכיב – בשלב השני 19.2

 יינתן ניקוד משוקלל להצעות, כאמור לעיל. -בשלב השלישי  19.3

כה ע"פ אמות המידה ההצעה הזותבחר את  המזנון לבחינת הצעות המחיר,ועדת  .20

 .שפורטו לעיל
 

 : הפנייה להצעות מחיר ביטול .21
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עפ"י דין, פנייה בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יהיה המרכז רשאי לבטל את ה
גם לאחר הודעת זכייה, בכל אחד מהמקרים  בקשהלבטל את הלמרכז תהיה זכות 

  הבאים:
, או בהליך בחירת גשת ההצעהכאשר המרכז מצא, שהתקיים פגם מהותי בהליך הא. 

 ההצעה הזוכה;

כאשר גילה המרכז טעות או חוסר בתנאים המוקדמים להשתתפות, לאחר קבלת  .ב
 ההצעות;

אם חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המרכז, באופן המצדיק, לדעתו, ביטול  .ג
 הליך ההתקשרות; 

סבורה, כי הם מצדיקים את  הצעותאם בכל ההצעות נפלו פגמים שוועדת ה .ד
 צעות;הפסילת ה

אם לדעת המרכז קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל, או להדברות בין  .ה
 המציעים.

הטיפול בהצעות  האמור לעיל, אם בכל שלב משלבימבלי לגרוע מכלליות  •

, המרכז ימצא כי נותר מציע יחיד משום שיתר המציעים נפסלו על הסף, המחיר

 .פנייהתהא בידו הברירה לקבל את הצעתו של המציע הנותר או לבטל את ה

 

 הבהרות ושינויים  .22

 

/ דרישה של  דורש תיקונים ו/או השקעה לצורך תפעול / עמידה בתקניםהמזנון היה ו 22.1

בתום תקופת  , הכול יעשה על חשבון המפעיל.הרשות המקומית / כיבוי אש וכדומה

השימוש, המתנ"ס יהא הבעלים של כל תוספת ו/או שינוי )זולת מיטלטלין( ללא צורך 

 בשיפוי המפעיל.

בתנאי  /פנייה להצעת מחיר מחובתו של המציע לבדוק מה נדרש ממנו ע"מ לעמוד בתנאי ה 22.2

 מקומית לעמידה בחוזה ובתנאי תברואה ושירות לקוח נאותים.הרשות ה

המתנ"ס יהיה רשאי בכל עת להכניס שינויים ותיקונים למסמכי ההתקשרות ביוזמתו ו/או  22.3

 , לפני חתימה סופית על החוזה.בהמשך לשאלות המציעים

 השינויים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצעה ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים. 22.4

 

וכי חוזה  "קאנטרי מעלה אדומים"מובן וידוע למגיש ההצעה כי המתנ"ס הוא בר רשות בשטח 

התקשרות זה טעון הסכמה מראש ובכתב של עיריית מעלה אדומים. בכל מקרה בו תחליט 

בין המתנ"ס לעירייה,  ת הקאנטריהעירייה או כל גורם אחר מטעמה להפסיק את חוזה הפעל

למתנ"ס וזאת מבלי שהמתנ"ס יחויב לשלם  המזנון בין מפעיל ,חוזה זהגם יופסק באופן מיידי 

 סכום כלשהוא למפעיל בגין הפסקת ההתקשרות.
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 302/202להצעה  א' / פנייהנספח 

  

 3220/20מס'  פנייההצעת המציע להפעלת מזנון הקאנטרי 

 

  (המזמין" אל: מתנ"ס מעלה אדומים )להלן : "

 מאת : ________________________________________________________

לאחר שקראנו את מסמכי המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו, עומדת הצעתנו להפעלת מזנון 

  שנתי (:₪  90,000 –יפחת מ )סכום כולל שלא בבריכת הקאנטרי על סך 

 

 )כולל מע"מ(  ₪  –מחיר מוצע ב  תיאור הפריט                

  הפעלת מזנון חיצוני בבריכת הקאנטרי

 ₪ ___________________ 

 

וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא  פנייה להצעת מחירהצעתנו לעיל מבוססת על התנאים שבמסמכי ה .1

 וחוזה ההתקשרות. פנייהומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי ה

 אנו מצהירים כי המחירים המוצעים על ידינו כוללים : .2

מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות  .א

, לרבות ההוצאות הכרוכות והחוזההפנייה וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

הפעלת ציוד וכל הוצאה אחרת הנדרשת בגיוס העובדים והעסקתם, אספקת ציוד, ביטוח, 

 וכי המציע לא יהא זכאי לכל תשלום. לצורך התפעול המלא והתקין של הקפיטריה.

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח  .ב

 , במידה ויזכה.כו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזהלאומי, ו

למען הסר ספק, המציע מתחייב לשאת בכל הוצאות החשמל, המים והמיסים הכרוכים  .ג

 .מזנוןבהפעלת ה

המחירים המוצעים לא כוללים עלויות השקעה כל שהן שעל דעת המפעיל או כאלה שתנאי  .ד

המפעיל במלואה. יש לקבל אישור  ההשקעה תעשה על חשבוןמחייבים אותו.  פנייה והחוזהה

בכתב מהנהלת המתנ"ס לכל השקעה )זולת מטלטלין(. בתום תקופת השימוש המתנ"ס יהא 

  הבעלים של כל תוספת ו/או שינוי ללא צורך בשיפוי המפעיל )זולת מיטלטלין(.  

או מחייבים אותו במפורש ו/ פנייה והחוזהכל הוצאותיו האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי ה .ה

 מכללא, לרבות על פי כל דין.

המציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת לעיל מחייבת את המציע, והמחירים מהווים חלק בלתי 

 נפרד מהצעתו. 

 

 

 

 ______________ ____________________                _________________ 

   שם המציע   תאריך                         

 



13 
 

 

 

 3202/20להצעה  פנייה / 'ג נספח

 

 הצהרות המציע

 

 לכבוד

 מרכז קהילתי מתנ"ס מעלה אדומים )ע"ר(

 קאנטרי מעלה אדומים

 המרכז( -)להלן  

 

 א.ג.נ.,

 להפעלת וניהול מזנון קאנטרי מעלה אדומים 3202/20הצהרת המציע במסגרת מכרז מס' 

 

 כתובת רשומה מס' ח"פ / עוסק מורשה שם התאגיד / עסק

   
 "המציע"( -)להלן 

 

 

אני/ו, מורשה/י החתימה של המציע, מר ________________,  ת.ז. _________________, ומר 

 _________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, בשם המציע, כי:

 

 את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: בחינה זהירהלאחר שקראנו בעיון ובחנו 

  

המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז ומגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל האמור  .1

כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, והוא מוותר במסמכי המכרז, ולא יציג 

 בזאת מראש על טענות כאמור.

 

פנייה , והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המהמצעיםהמציע עומד בכל התנאים הנדרשים  .2

 . המציע מקבל על עצמו לספק מזון / מוצרים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזהלהצעות מחיר

 ההתקשרות.

 

שנים לפחות בעבר בניהול ו/או בהפעלה של מזנונים ו/או  3המציע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח של  .3

   שירותי הסעדה ו/או קייטרינג ו/או ניהול והפעלה של עסקי מזון דומים לנשוא המכרז דנן.

 

אדומים להפעלת המציע מתחייב לפעול לקבלת רישיון תקף מהרשות לרישוי עסקים של עיריית מעלה  .4

 המזנון עד ליום פתיחת המזנון.
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המציע מתחייב לפעול לקבלת כל הרישיונות, ההיתרים, האסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין  .5

לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז, ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו 

 התקשרות בהסכם על פי  המכרז. 

 

תמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם הנלווה המציע עוסק ומ .6

לו )אם יזכה(; ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורים. 

המציע מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא יפעל בהתאם לכל הוראות 

רט בהתאם לתקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון ( , הדין בעניין ובפ

וכל הוראת דין  1985 –, , צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איכות מזון( , תשי"ח 1972 –התשל"ב 

אחרת הדנה בהכנת מזון , עיבוד מזון , טיפול במזון , קירור מזון, וכן לבוש , ניקיון ובריאות העובדים  

  וצ"ב.וכי

 

מובהר לו, כי מחובתו לשמור על כללי הכשרות הן מבחינת אופן העבודה והן המציע מצהיר כי  .7

מבחינת חומרי הגלם והמוצרים הנמכרים. במזנון יימכרו מוצרי מזון ומאכלים בשריים וחלביים 

 בהפרדה גמורה תוך עמידה בדרישות הכשרות, אף שיפעל ללא תעודת כשרות. 

 כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי  המכרז. כי  לא ידועה לו  .8

 

המציע מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב שלא  .9

להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות החוק למניעת 

  .2001 –במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , התשס"א העסקה של עברייני מין 

 

התקשרות בהסכם )אם יזכה(, ולצורך ל המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו   .10

קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטול על עצמו בחוזה )אם יזכה במכרז(. מבלי לגרוע מכך, מוצהר 

 כי:

 

 המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;המציע קיבל את מלוא  .א

המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות המוסמכות, אשר  .ב

 חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;

 

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה  .11

ל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבין והוגנת בעבור כ

 הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.

 

המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות התחייבות מותנית( המנוגדת  .12

העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים  להתחייבויותיו על פי ההסכם שייכרת עימו )אם יזכה(, או

 בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

 

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'(,  .13

 ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(.
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ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך פירוק, מחיקה, כינוס נכסים, לא מתנהל נגד המציע,  .14

הקפאת הליכים וכיוצ"ב. כמו כן, לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בהיקפים כספיים אשר עלולים 

 לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז )אם יזכה בו(.

 כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  הצעה זו מוגשת ללא .15

 

יום מהמועד  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך  .16

האחרון להגשת ההצעות. להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, כנדרש בתנאי המכרז. 

ם כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימי

 תוגש לגבייה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

המציע מתחייב כי לא ימחה )יעביר( לזולת את זכויותיו או חובותיו לפי תנאי המכרז, כולן  .17

 או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז.

 

ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת אנו מצהירים כי  .18

ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

  לחתימתנו על הצעה זו.

 

 לתר.המציע מתחייב להודיע  על כך למרכז לא -היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל  .19

 אישור עו"ד

 

 -אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ו בפני ה"ה ______________________ ו

 -_____________________, נושא/י ת"ז מספר ____________________, ו 

____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי אותו / כל אחד מהם כי עליו/הם להצהיר את 

ועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ו את נכונות הצהרתם הנ"ל, וחתמו האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקב

 עליה בפני. 

 

 

 ______________________, עו"ד       



16 
 

 2220/20להצעה  פנייה /' דנספח 

 

 טופס פרטים מזהים של המציע    

 בכתב קריא וברור מלאיש ל

 

 

  _______________________________________שם המציע:

 

 

                                                            ___________________________________:ת"ז המציעמספר 

 

 

 :___________________________________שם החברה / עסק

 

 

 ___________________________________מס' עוסק מורשה: 

 

 

 __________________________________________מס' ח.פ: 

 

 

 ____________________________________________: כתובת

 

 

 :_________________________________________טלפון נייח

 

 

 ________________________________________:ניידטלפון 

 

 

 :_______________________________________דוא"ל /  מייל
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 3220/20 פנייה להצעה /'הנספח 

 

 

 302/202 פנייה להצעות והסכםאישור המתנ"ס להגשת מסמכי 

 התקבלה במזכירות המתנ"ס והוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת  :                                    .ביום

 ,02/2023למכרז 

  להפעלת מזנון בריכת הקאנטריבגין מכרז  :                                                 .הצעתה של חברת

 .02/2023ופעילויות נוספות של המתנ"ס המסומן במספר 

 :                                             .שם נציג החברה

 :                                                 .מס' טלפון נציג

 .                                        :      מקבל המעטפה  -שם נציג המתנ"ס

 

 :                                                .חותמת המתנ"ס

 

 יש למלא בשני עותקים: •

 ישודך למעטפת המכרז. .1

 מציע.יימסר לנציג ה .2

 

 

 

 

 

 


