
 מתנ"סים בדרום נתניה )ע"ר( – "רשת פנאי וקהילה"
 1/21מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות 

 הצעות לאספקת ארוחות צהרים 
 

"המזמין"(, מזמינה בזה מציעים, אשר מתקיימים בהם, תנאי הסף המפורטים להלן, להציע  –עמותת "רשת פנאי וקהילה"  )להלן 
בית ספריים, בגני הילדים בדרום נתניה הפועלים באמצעות עמותת "רשת פנאי וקהילה" הצעות לאספקת ארוחות לילדים בצהרונים ה

 , כמפורט במסמכי ההזמנה. 
או סיום מועדי  15.08.2022ועד ליום  01.09.2021החל מיום  תשפ"ב  -תשפ"א שנת הפעילות תוקף ההתקשרות עם הזוכה יהא למשך  .1

  וקדם מביניהם.קייטנות הקיץ המופעלות על ידי הרשות, לפי המ
 

 או תאגיד הרשום כדין בישראל, העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:\רשאי להשתתף במכרז זה אזרח ישראלי ו .2

לכל אחת מהשנים. ₪ מיליון   5למוסדות חינוך, בהיקף כספי של  חמש שנים לפחות בייצור ואספקה של ארוחותניסיון מוכח של  .א
 .צרף להצעתו אישור רו"ח המאשר את פעילות המציע כאמור לשנים הרלוונטיותעל המציע ללהוכחת העמידה בתנאי זה 

 .של המציע עצמוהניסיון צריך שיהא 
 על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל. 

ום במשך ארוחות בי 1000לפחות ( להם נתן המציע שירותי הסעדה של בעדיפות מוסדות חינוךלקוחות קודמים )משלושה המלצות  .ב
 .   לפחות שנתיים

 .1957 –רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים , תשי"ח  .ג
המציע מפעיל באופן שוטף וקבוע לפחות מטבח פעיל אחד ויש בידיו רישיון תקף לניהול עסק שניתן על ידי הרשות המקומית  .ד

  לכל מטבח, כאמור. ,1968-הרלוונטית לפי חוק רישוי עסקים , תשכ"ח
 על המציע להיות בעל רשיון עסק תקף ורישיון ממשרד הבריאות. 

  המציע לצרף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסק, כאמור לכל מטבח שהוא מפעיל ופירוט של המטבחים וכתובתם. על .ה
ים תואם למקור של על המציע להיות בעל תעודת כשרות שניתנה מאת הרבנות הראשית לישראל ולצרף להצעתו העתק/

 תעודת/ות כשרות לכל מטבח ברשימת המטבחים.
 

אין המתנ"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא יהיה רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו  .3
  או לקבל את חלקו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 
 הקבוע במסמכי ההזמנה. עפ"י הנוסח ₪ ()שלושים אלף ₪  30,000ההשתתפות במכרז מותנית בהפקדת ערבות בנקאית בסכום של  .4

 
  על המציעים לעמוד בתנאי סף נוספים ובדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה. .5

 
וזאת כנגד  , נתניה7מעפילי אגוז  במשרדי המתנ"ס ברח'ועד מועד אחרון,  25.7.21החל מתאריך ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  .6

אשר ישולם במזומן. סכום זה לא יוחזר לרוכש המסמכים, בשום מקרה ונסיבות, בין אם , ₪( מאה וחמישים)₪  150תשלום בסך של 
ה יוצג )ובכלל זה גם אם הצעתו נפסלה על הסף(. עותק של ההזמנ      הגיש הצעתו  ובין אם לאו, בין אם הוכרז כזוכה ובין אם לאו 

 במשרדי המתנ"ס ובאתר המתנ"ס לעיון בלבד.

 
כל מציע שרכש את חוברת המכרז יהיה רשאי לפנות, בכתב, לרבות בדוא"ל לכתובת הרשומה בכותרת המכרז(, בבקשות להבהרה או  .7

המועד האחרון  netanyad@matnasim.org.ilבשאלות בכל עניין הקשור למכרז. את השאלות והבהרות יש להפנות לכתובת הדוא"ל: 
 .8.213.מענה לשאלות הבהרה יינתן עד ליום  12:00.בשעה  20217.29.עד יום להגשת שאלות הבהרה 

 

. לאספקת ארוחות צהריים" 1/21את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה שאינה בעלת סימני זיהוי כלשהם, עליה ירשם "מכרז מס'  .8
את המעטפה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס לתיבת המכרזים, במסירה אישית בלבד 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו . , נתניה7הרשת ברחוב מעפילי אגוז לתיבת ההצעות במשרדי  ולא באמצעות דואר רשום 
הצעה אשר תגיע באמצעות  –הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה, לא תתקבלנה. יובהר בזאת  .בכלל()ועד  0012: עד השעה 2021.8.8

  לא תתקבל בשום מקרה. –הפקסימיליה 
 

 הרשת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא .9

 
המכרז ובמועד הגשת ההצעות  האמור במודעה זו אינו ממצה את כל תנאי הסף ותנאי המכרז, המופיעים במלואם במסמכי 

תגבר ההוראה  -המציע נדרש לעמוד בכל דרישות המכרז כלשונן. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז
 המופיע במסמכי המכרז.

 
 רשת פנאי וקהילה
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