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 מציעיםסיור  סיכום

להפעלה וניהול מזנון בבית הספר החקלאי  2021/40פומבי מס' מכרז 

 חנה כרכור-פרדסב

המיועד ובמקום  ,כרכור –בבניין המועצה המקומית פרדס חנה  09:30בשעה  21.06.2021 יוםב ךנערהסיור 
 .לא הוגדר כחלק חובה בסיור( בית הספר)הסיור ב להפעלת המזנון בבית הספר החקלאי

 משתתפים

 :מועצהה מטעם

 נכסיםמנהלת מחלקת  ,גב' יפעת הרשלר

 , נציגת בי"ס חקלאיי גאוןתאגב' 

 גב' שרית שמעון יוחנן, נציגת בי"ס חקלאי

 , מנהל מחלקת מכרזיםונבאייל 

 מנהל מחלקת מכרזים.הרשימה שמורה אצל  :המציעים נציגי

 

 מהלך הסיור

 

 מסמכי המכרז

 באתר האינטרנט, להלן קישור: ניתנים לצפייה והורדה מסמכי המכרז  .1

/karkur.muni.il/bids-hanna-https://www.pardes  

 מסמך אחד.מרוכזת תחת תכולת המכרז  .2

ברת המכרז במחלקת רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי חובה להשתתפות במכרז. ניתן לרכוש את חו .3

 הגזברות במועצה, במזומן, בשיק או בהעברה בנקאית.

הגשת  .לאופן הגשת ההצעה ותכולת ההצעה שימו לב - )מתחת לכותרת המכרז( 1טבלת המועדים בעמ'  .4

יש ליצור קשר עם מנהל מחלקת המכרזים טרם ההגשה  ההצעה בתיבת המכרזים שבמחלקת הגזברות.

 לצורך החתמת מעטפת ההצעה בחותמת "נתקבל".

 . 3עמ'  2מפורטים בסעיף  -תנאי הסף  .5

 .3-4, עמודים  3 ףההצעה והמסמכים שיש לצרף להצעה מפורטים בסעי אופן הגשת .6

  .המציעהצעה והצהרת  -ג'  מסמך .7

 יש להגיש חתום.  -הצהרת המציע להנפקת אישור ביטוחים  -חלק א'  -' ד נספח .8

כפי שמופיע ₪,  20,000, סכום הערבות 08.10.2021 -תוקף ערבות ההצעה  - ערבות הצעה למכרז -ה'  מסמך .9

 ג. לגבי תוקף ערבות ההצעה. יש 6שימת לב המשתתפים כי נפלה טעות סופר בסעיף בנוסח הערבות. 

 להתייחס לאמור בטבלת התאריכים כתאריך הנכון. הגשת ערבות הצעה הינה חובה.

שימת לב המציעים לכל התנאים המצטברים הנדרשים במכרז. ניתן לפנות למנהל מחלקת המכרזים בכל  .10

 .שאלה, הבהרה וכו'
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  לו"ז המכרז

', ביום  -, הסתייגויות, הבהרות, פרה רולינג וכל פנייה אחרת בקשר למכרז אחרון להגשת שאלותהמועד ה .1

את השאלות יש להגיש בפורמט וורד בלבד תוך ציון הסעיף הרלוונטי אליו  .12:00בשעה  28.06.2021

 מתייחסת השאלה. השאלות יועברו בדוא"ל בלבד.

בבניין  גזברותאגף הגשה לתיבת המכרזים ב - 0012:עד השעה  2021.07.08 -הצעותהאחרון להגשת המועד ה .2

 המועצה. למשתתפים הוסבר מיקום התיבה והודגשה חשיבות ההגשה בזמן. 

 .ג' מסמךע"ג  –הכספית  הצעהההגשת 

למסמכי המכרז. כמו כן, כל מסמך אחר  3 ףבסעיהמפורטים המסמכים ההצעה בצירוף כל יש להגיש את  .1

  .ובחינת האיכות הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף

לרבות  רולינג בכדי לבחון עמידת המציע בתנאי סף כלשהוא למכרז-ניתן לפנות לעורך המכרז בהליך של פרה .2

 .תנאי המחזור הכספי

 ה אודות המכרזסקיר

להפעלה וניהול מזנון בבית הספר החקלאי בפרדס  המדובר במכרז המכרז.למשתתפים ניתנו הסברים על  .1

 . ("להפעלת מזנוןכרז מ")להלן: כרכור -חנה 

 הובהר למשתתפים כי מדובר בתחזוקת ביוב ומתקני מים ע"ב ריטיינר חודשי. .2

תחילת  אופציות בנות שנה כל אחת. 4שנים במצטבר, בחלוקה של שנה +  5המכרז הינו לתקופה של עד  .3

 .01.09.21ההתקשרות במסגרת החוזה במכרז הינה 

הליך  .מרכיב איכות 20%מרכיב מחיר ו  80%לפי  ות ומחירהכולל מרכיב איכ הינו מכרז פומביהמכרז  .4

 מפורט במסמכי המכרז. יםבחירת הזוכ

 (.3ג' ) 11(, 2ג' ) 11רכיבי האיכות מפורטים בסעיפים מ .5

בחינה והחלטה מקדימה בדבר עמידה  - רולינג-בהליך פרההמכרז  לפנות לעורךלמשתתפים הוסבר כי ניתן  .6

מהכמות הנדרשת לצורך בחינת עמידה בתנאי אישורים כמו כן, הומלץ למשתתפים להגיש יותר בתנאי סף. 

 האיכות.  ניקודלצורך את כל הנדרש למשתתפים להציג  הובהרכמו כן,  הסף.

ניתנה סקירה של לוח הזמנים למכרז, מועדים, אופן מילוי והגשת ההצעה. הובהר בפני המשתתפים כי  .7

יש להפנות  , ואליובלבדמנהל מחלקת מכרזים  היחידי למסור תשובות בשם המועצה הינו הגורם המוסמך

את כל שאלותיהם, שאלות מנהליות וטכניות/מקצועיות כאחד. כמו כן הובהר למשתתפים, כי פרוטוקול 

הינם חלק  - כל מסמך אחר אשר יועבר אליהם בדוא"לסיור המציעים, מסמך המענה לשאלות הבהרה ו

 פרד ממסמכי המכרז.בלתי נ

הובהר למציעים כי במסגרת הפרוטוקול לא ייענו שאלות שנשאלו במהלך סיור המציעים. את השאלות  .8

 יש להעביר בכתב כחלק מהליך שאלות והבהרות.

 הצעהכמובן שכל מסמכי ה .גזברותהמוצבת באגף פיסית לתיבה את ההצעה יש להגיש הוסבר למציעים  .9

 .של המציעמורשי החתימה חייבים להיות חתומים ע"י 

, תוך ציון הסעיף והעמוד בפורמט וורד 12:00עד השעה  28.06.2021-שאלות/הבהרות יתקבלו אך ורק עד ה .10

 אליו מתייחסת השאלה.

בית הספר, תוך שימת דגש כי בית הספר הינו הגרם  -המועצה  -הובהר למציעים היחס שבין המפעיל  .11

 הספק הזוכה.האחראי בפועל על ניהול ההסכם מול 
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 ס חקלאי "ונציגות בי ,במועצה נכסיםמנהלת מחלקת  - יפעת הרשלרסקירה של 

הנכס בבעלות המועצה ומופעל ע"י אורט וכי הזוכה במכרז יצטרך לעבוד מול הנהלת בית הספר  .1
 והמנהלת האדמיניסטרטיבית בהתאם לתנאי המכרז ולדרישות בית הספר.

 עם אותו הזכיין גם בעתיד.  מידת שביעות הרצון של בית הספר תשליך על המשך ההתקשרות .2
 .35-36החיוב וההתחשבנות מוגדר בהסכם בסעיפים אופן  –ל מפעיל המזנון חשמל ומים יחול עתשלום  .3
 

 

כשרות, היעדר עבירות מין של עובדים מטעם הספק הזוכה והכל  -נקודות נוספות שהובהרו במהלך הסיור

 .כנדרש מהיות הקפיטריה ממוקמת בין כותלי מוסד חינוך

 שאלות מציעים שעלו במהלך הסיור

 בדוא"ל כחלק מהליך שאלות והבהרות. ם נתבקשו להעביר את כל שאלותיהםהמציעי .1

 

  בברכה,

  נבואייל 

   

 מכרזים מנהל מחלקת                                                                                                                             

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע: _______________

 

 

 :העתק

 נכסיםמנהלת מחלקת  - גב' יפעת הרשלר

 נציגת בי"ס חקלאי - אתי גאוןגב' 

 נציגת בי"ס חקלאי -גב' שרית שמעון יוחנן 


