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"רשת פנאי וקהילה"
מתנ"סים בדרום נתניה )ע"ר(

מכרז פומבי מס' 1/20 - הזמנה להציע הצעות להפעלה וניהול קפיטריה
במרכז תרבות וקהילה פולג – עיר ימים  בנתניה

"רשת פנאי וקהילה" – מתנ"סים בדרום נתניה )ע"ר( מעוניינת  לקבל הצעות להפעלה וניהול קפיטריה במתנ"ס פולג- עיר ימים, . 1
אשר תופעל כמזנון חלבי.  מטרת המכרז הנה לאפשר למרכז  לקבל בגין מתן הזכות להפעלת הקפיטריה את התמורה הגבוהה 
ביותר ומנגד עבור  סל המוצרים המוצע את המחיר האטרקטיבי ביותר, תוך שמירה על איכות מרבית במתן השירות ומתן מענה 
מהיר ויעיל לכל צרכיו של המרכז.  כמפורט במכרז ההצעה להפעלת קפטריה לא תפחת מסך של 7,500 ש"ח+ מע"מ לחודש. כמו 

כן, על המציע להגיש הצעה לסל מוצרים )להלן: "המכרז"(, והכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית. את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש בימים א'-ה' החל מתאריך 1.6.2020 בין השעות . 2

9:00-14:00 במשרדי "רשת פנאי וקהילה" – מתנ"סים בדרום נתניה  )ע"ר(, רח' מעפילי אגוז )צמוד למגרש הספורט של בית 
ספר רימלט( רמת פולג, נתניה, תמורת תשלום של 150 ₪ )מאה חמישים ש"ח( כולל מע"מ )שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא(.

סיור מציעים יערך במתנ"ס פולג – עיר ימים  )הסיור ייצא מכניסת המתנ"ס( ביום 9.6.20 בשעה 10:00 השתתפות בסיור . 3
המציעים הינו חובה, ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז!

כל מציע שרכש את חוברת המכרז יהיה רשאי לפנות, בכתב )לרבות בדוא"ל, לכתובת הרשומה בכותרת המכרז(, בבקשות . 4
להבהרה או בשאלות בכל ענין הקשור למכרז. את השאלות והבהרות בעניין מתנ"ס דרום יש להפנות לכתובת הדוא"ל: 
netanyad@matnasim.org.il. המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה הוא  14.6.20 עד לשעה 12:00. מענה לשאלות 

הבהרה יינתן עד ליום 17.6.20 בשעה 12:00.
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שאינה בעלת סימני זיהוי כלשהם. עליה יירשם "מכרז מס' 1/20 להפעלה וניהול . 5

קפיטריה במתנ"ס פולג – עיר ימים". את המעטפה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים, יש 
להכניס לתיבת המכרזים, במסירה אישית בלבד ולא באמצעות דואר רשום, החל מתאריך 1.6.20 ולא יאוחר מיום 22.6.20 

בשעה 12:00 במשרדי המתנ"ס. פתיחת תיבת המכרזים הינה ביום  24.6.20 בשעה 18:00.
על המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן, ולעמוד ביתר התנאים והדרישות כמפורט בהרחבה בתנאי בדרישות המכרז:. 6

5.1. רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל.
 5.2. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של חמש )5( שנים לפחות בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה 
       בניהול ו/או בהפעלה של מזנונים ו/או שירותי הסעדה ו/או קייטרינג  בגוף מוסדי בבלעדיות בדומה לנשוא המכרז דנן, 

      אשר סיפק את שירותיו כאמור ל- 30 אנשים לפחות על בסיס יומי לפחות חמישה ימים בשבוע. 
 5.3. המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית, לטובת העמותה על שם המשתתף בלבד, בסך של 6,000 ₪ )ששת אלפים ש"ח( 

      שתהיה בתוקף עד ליום 25.9.20.
 5.4  על המציע להתחייב כי ברשותו הציוד המפורט במסמכי המכרז לצורך הפעלת הקפיטריה וכן את האישורים הנדרשים 

      לרבות תעודת כשרות תקפה.
 5.5  על המציע להיות בעל מחזור כספי מניהול מסעדות ובתי קפה בלבד שלא יפחת מ - 1,000,000 ש"ח )מיליון ש"ח( לשנה, 

      בשנתיים שקדמו להגשת ההצעה )קרי שנים  2017-2019(.
המתנ"ס  אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.. 7
עד יום 14.6.20 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למתנ"ס, באמצעות הגב' אופירה גיגי  שאלות הבהרה בכתב בלבד . 8

.netanyad@matnasim.org.il :למייל
משך ההתקשרות על פי מכרז זה יהיה ל 24 חודשים  + 24 חודשים )שנתיים ועוד שנתיים( + שנה. וסה"כ עד ל – 5 שנים, . 9

כאמור במכרז.
האמור במודעה זו אינו ממצה את כל תנאי הסף ותנאי המכרז, המופיעים במלואם במסמכי המכרז ובמועד הגשת . 10

ההצעות המציע נדרש לעמוד בכול דרישות המכרז כלשונן. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז 
– תגבר ההוראה המופיעה במסמכי המכרז. 


