
 להגשת הצעות הזמנהמסמכי 

 מכרז פומבי לבחירת ספק למתן שירותי הסעדה עבור עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ  
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 
- 1 - 

 
 

 

 

י ב ומ פ ז  ר ן מכ דכ ו י  מע ת ו ן שיר מת ך  ר צו ל ק  פ ת ס יר בח ל

ה ד צה  הסע ח ק ב מט ו כל  או ר  חד ל  ו יה נ ר ו ה עבו ר חב בל  ענ

"מ בע ח  ו יט ב  ל

ה בהר ת ה ו אל ש על  ה  נ מע חר  א  ל

 

 8102/81הליך מס': 

 )מכרז פומבי(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.  מסמך זה 
לכל מטרה שהיא מלבד   ,מלא או חלקי ,המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש

 הגשת הצעה בהזמנה זו.
. 

 2/81ספטמבר                            
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 כללי - 1 פרק .1

  ההתקשרות מטרת 1.1

 דו בחינה הכולל פומבי מכרז בזאת פרסמתמ ("ענבל" ו0או "המזמינה"– )להלן בע"מ לביטוח חברה ענבל

 צורךל יהםהצעות את הגישל להלן המפורטים הסף בתנאי העומדים פוטנציאליים מציעים זמינהומ ,שלבית

 קצה. ומטבח אוכל חדר וניהול מטעמה ולמוזמנים ענבל עובדי עבור צהריים ארוחתל הסעדה שירותי מתן

 שדה קריית הערבה, ברחוב הממוקמים ,ענבל חברת במשרדי נמצאה אוכל בחדר תוגש הצהריים ארוחת

 "מסמכי – )להלן הצעות להגשת ההזמנה מסמכי להלן מצורפים הפוטנציאליים המציעים לנוחיות התעופה.

  ההזמנה(

 צהריים תוארוח הגשת היתר, בין ו,לשיכל הסעדה שירותי למשרד לספק יידרש מכרזב הזוכה המציע

 האוכל הכנת עיקר את כאשר ,//:81-ל //:82 השעות בין ה' עד א' בימים ענבל של אוכל בחדר נהתוגשש

 הגשתו לפני המזון של הכנתו השלמת  .כך לשם מפעיל שהוא מרכזי במטבח הזוכה המציע יבצע והבישול

 בסיור יוצגו והמטבח האוכל )חדר ענבל בבית האוכל לחדר הצמוד ,ומאובזר מצויד בשרי קצה במטבח יבוצע

 .(להלן כמפורט ענבל חברת במשרדי שיתקיים קבלנים

 בריא, מגוון, מזון הגשת באמצעות המשרד, של המלאה רצונו לשביעות הסעדה שירותי יספק הזוכה המציע

 דין. כל לפי כנדרש ומסודרת נקייה בצורה להאוכ חדר ותפעול וטעים מזין

 

  החברה אורית 1.2

 עבור מגוונים ניהול ושירותי ביטוחי וכיסוי ייעוץ שירותי במתן עוסקת אשר ממשלתית חברה הינה ענבל

 ישראל. ממשלת של מלאהה הבבעלות ונמצאת בשליטתה וגופים שראלי ממשלת

 .עובדים /87 -כ המכרז פרסום ליום נכון מועסקים ענבל חברת משרדיב

 

 הגדרות 1.3

 :אחר פירוש מחייב הכתוב אם אלא שבצדם, הפירושים להלן המפורטים למונחים יהיו זו בהזמנה        

 הצעה בכתב למזמינה ה, אשר הגישעמותהחברה ו0או שותפות ו0או  מציעה
 ;ו, על כל נספחימסמכי המכרזבהתאם לתנאים המפורטים ב

והמציא כהצעה הזוכה בהליך וועדת המכרזים  ע"י נבחרהשהצעתו מציע  הזוכה המציע
 ;האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמורכל את 

 משרדענבל ו/או ה
 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינהו/או 

 וועדת המכרזים של חברת ענבל; וועדת המכרזים

 ;םעל כל נספחיה שלהלןמסמכי הזמנה  מסמכי המכרז

  ;פומבי לבחירת ספק לצורך מתן שירותי הסעדה עבור עובדי ענבלמכרז  ההליך המכרזי

ארוחות צהריים  יוגשו שבו  "בית ענבל"ב ייעודי בקומת הקרקע חדר חדר אוכל
 יומיות עבור עובדי ענבל;

תקופת ההתקשרות המקורית שנחתמה עם המציע הזוכה, לרבות זכויות  תקופת ההתקשרות
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 ברירה להארכות ההסכם;

, לפי הנוסח המצורף ההסכם שייחתם בין המשרד לבין המציע הזוכה ההסכם
 ;למסמכי המכרז כנספח ב'

 השירותים
 המבוקשים

פרק ב המפורטיםשיסופקו על ידי המציע הזוכה במכרז, מכלול השירותים 
 ;מכרזהלמסמכי  2

אחראי מטעם ענבל 
על ביצוע 

 ההתקשרות

 

שימונה מטעמו לשם כך מעת מנהל אגף רכש ותחזוקה בענבל ו0או כל מי 
  לעת;

בנוגע ש הקשר יא
  להליך המכרזי

   בדוא"ל: ,בענבל ומכרזים רכש אגף קנובלר, עמית עו"ד

IL.CO.INBAL@DININGROOM_MICHRAZIM 

 

mailto:michrazim_diningroom@inbal.co.il
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 זמנים לוח  1.4

 1.9.2914 המכרז פרסום מועד

 //:/8 בשעה 9.2/81/.1-ה 'ב יום  ספקים כנס

 (1 )קומה ענבל במשרדי

 סף תנאי מהווה בכנס )השתתפות

 במכרז( להתמודדות

 )מטעם הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 המציעים(

 //:80 בשעה 81.9.2/81 יום

 23.9.2914 הבהרה שאלות על למענה אחרון מועד

  המכרזים תיבת פתיחת מועד

  הצעות להגשת האחרון למועד ועד זה )ממועד

 (מכרזה במסגרת הצעות להגיש ניתן

 5.19.2914 יום

 הצעות להגשת אחרון מועד

 יבחנו לא זה מועד לאחר שיוגשו )הצעות

 ההליך( במסגרת

 13:99 בשעה 2914.1922. יום

 מהמועד ימים /82 הינו ההצעה תוקף ההצעה תוקף

 ימים /9 -ו הצעות להגשת האחרון

 בכתב הודעה למתן בכפוף נוספים,

 ענבל. מאת ומראש

 ההתקשרות תקופת
  ההסכם; חתימת ממועד חודשים 21

 את להאריך אופציה שמורה לענבל  

 תקופות לשלוש ההסכם תקופת

 פעם. בכל חודשים 82 בנות נוספות

 

בגוף המסמך, )הערה: במקרה של סתירה בין תאריכים אלו לבין תאריכים אחרים המופיעים 

 קובעים התאריכים המצוינים בטבלה זאת(

את המועדים שפורטו המכרזי  בכל שלב משלבי ההליך המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות

 .הודעה באתר האינטרנט של ענבלפרסום , באמצעות בטבלה שלעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי
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  ההתקשרות קופתת 1.5

 ותסתיים ההתקשרות סכםה על ענבל מטעם החתימה ימורש חתימת יוםב תחל ההתקשרות תקופת 1.5.1

  ."(ההתקשרות תקופת" :להלן)  זה ממועד חודשים (וארבעה עשרים) 21 םבתו

 שלושל ההתקשרות תקופת את להאריך ,הבלעדי דעתה לשיקול התאםב רשאית, תהיה בלבד ענבל 1.5.2

 ההתקשרות לתקופת זהים בתנאים והכל פעם בכל נוספים חודשים 82 עד של תונוספ תקופות

 יעשהי זה בסעיף כאמור הברירה זכות מימוש  (."המוארכת ההתקשרות תותקופ" :להלן) המקורית

 ההתקשרות. תקופת תום לפני ימים /0 לפחות הזוכה, למציע מראש הודעה מתן באמצעות

 

 המכרז במסמכי עיון 1.6

 דורש כל עבור מפורסמים ויהיו, במידה כלשהם, שינויים או הבהרות השונים, הנספחים ההזמנה, מסמכי 

 המכרז את לבחור )יש "מכרזים" הלשונית תחת  www.inbal.co.il בכתובת המשרד של האינטרנט באתר

 הרלוונטי(.

 להגשת האחרון למועד עד המכרז משלבי אחר שלב ובכל הצעתו, הגשת טרם להתעדכן, החובה חלה המציע על 

 זה, להליך בקשר ענבל חברת שתפרסם עדכון ו0או הודעה בכל ענבל, חברת של האינטרנט באתר הצעות,

 לרבות

 צורך, בכך יהיה ואכן במידה יופיעו, זה להליך הקשורות הודעות המכרז. של הזמנים בלוחות לשינויים בקשר 

 הרלוונטי. המכרז של בחירה לאחר "מכרזים" הלשונית תחת

 

  ספקים כנס 1.7

 בפרק המפורטים הסף בתנאי ועומדים זה הליך במסגרת הצעותיהם את להגיש המעוניינים מציעים 1.7.1

 רחוב ענבל, במשרדי 19:99  בשעה ,8.9.2914 ביום שיתקיים ספקים לכנס מוזמנים שלהלן, 0

  התעופה. שדה קריית הערבה,

 זאת למטרה הקצה שהמשרד והמחסן הקצה מטבח ענבל, עובדי של האוכל חדר יוצגו הספקים בכנס 1.7.2

 למכרז. הצעה הגשת ודרך השירות מתן אופן המבוקשים, השירותים מהות בדבר הסבר יימסר וכן

 במכרז השתתפות לצורך סף תנאי ומהווה חובה הינה סופו, ועד מתחילתו ספקים, בכנס השתתפות 1.7.3

 הסף. על תיפסל הצעתם כאמור, בכנס ישתתפו שלא ספקים לכך, בהתאם זה.

 תיאום לצורך הכנס מועד לפני שעות 21 עד לפנות נדרשים בכנס להשתתף המעוניינים מציעים 1.7.4

 שם המציע, שם בציון מייל שליחת באמצעות ,קנובלר עמית עו"ד בענבל, הקשר לאיש כניסתם

 וללא מראש תאום ללא שיגיע נציג שלו0הם. ת.ז ומס' בכנס להשתתף המעוניין מטעמו 0יםציגהנ

 המשרד. לתחומי להיכנס יורשה לא מזהה תעודה

 

 

 

http://www.inbal.co.il/
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 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי 1.8

    ו0או  הבהרות ו0או שלמותה בקשת בדבר המציע מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר      

    אותו התצהירים בנספח ידו על צוינה אשר המציע של מיילה כתובת פי על תעשנה ,תהיינה וכאשר אם עדכונים,      

 להצעתו. צירף      

 פרטי שונו באם המזמינה את לעדכן החובה עליו חלהו האמורה דוא"לה בכתובת זמין להיות המציע על        

 עמו. ההתקשרות

  הקשר שיא 1.9

 בענבל, ומכרזים רכש מאגף קנובלר עמית עו"ד ונהי המכרזי להליך הקשור בכל ענבל מטעם הקשר איש         

 זו. דוא"ל תיבתל בכתב תעשה פניה כל ._inbal.co.ildiningroomMichrazim@ אלקטרוני: דואר כתובתב

 ובירורים שאלות העברת נוהל 1.19

 ליום עד וזאת ,לעיל המפורט הקשר לאיש האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות

  .13:00 בשעה 15.9.2914

 23.9.2914  ליום עד ענבל באתר יפורסמו המציעים לכלל חשיבות בעלות תשובות

   ו0או הודעה בכל הצעות להגשת האחרון למועד ועד ההליך של שלב בכל להתעדכן החובה חלה המציע על        

 זה. למכרז בקשר המזמינה שתפרסם עדכון        

    יחייבו בכתב ענבל ע"י ישלחו אשר תשובה ו0או תוספת ו0או עדכון ו0או תיקון ו0או שינוי ו0או הבהרה רק 

 .משפטית מבחינה אותה 

 ההצעה הגשת אופן 1.11

 המכרזים תיבת תוךל שתוכנס סגורה במעטפה להלן, מפורטכ ,למכרז ההצעות את הגישל יש 1.11.1

 ליום עדו 5.19.2914 מיום החל התעופה, שדה קריית הערבה, ברחוב ענבל, בבית המזמינה משרדיב

 .ההצעות"( להגשת האחרון "המועד )להלן: 13:99 בשעה 22.19.2914

 במכרז, להשתתף ןומעוניי להלןש 0 בפרק המפורטים הסף בתנאי ההצעה הגשת במועד ומדהע מציע 1.11.2

 :הבא ובאופן מעטפות 0 באמצעות הצעתו את יגיש

 'מס פומבי מכרז" עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על – 8 מס' מעטפה 8.88.2.8

 מסמכי – 8 מס' מעטפה – לביטוח חברה ענבל עובדי עבור הסעדה שירותי למתן – 8102/81

 .1.8 שלהלן סעיף לפי הנדרשים המסמכים כל את המציע יכניס זו מעטפהל .המכרז"

 על נתונים או פרטים יימצאו לא זו במעטפה כי מוחלט באופן לוודא המציע באחריות

 המציע. של המחיר הצעת

 'מס פומבי מכרז" עליה: ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על – 2 מס' מעטפה 8.88.2.2

 הצעת – 2 מס' מעטפה – לביטוח חברה ענבל עובדי עבור הסעדה שירותי למתן 8102/81

 טופס גבי על שתמולא הכספית הצעתו של אחד עותק המציע יכניס זו במעטפה "מחיר

 .המכרז למסמכי ג' כנספח המצורף המחיר הצעת
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 הסעדה  שירותי למתן 8102/81 'מס פומבי מכרז" : המציע ירשום גבה על – 0 מס' מעטפה 8.88.2.0

 ואת 8 מס' מעטפה את המציע יכניס זו במעטפה "בע"מ לביטוח חברה ענבל עובדי עבור

 .ענבל בבית המכרזים לתיבת תוגש אשר זאת והיא 2 מס' מעטפה

 כי מובהר לכך ובהתאם המכרז, מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת 1.11.3

 ההצעה טופס של צילומים או העתקים לרבות כלשהם, כספיים נתונים 1 מס' במעטפה לכלול אין

 ממנו. חלק כל או הכספית,

 להגשת האחרון המועד עד ענבל בבית הכניסה בקומת הניצבת המכרזים לתיבת וגשת שלא הצעה 1.11.4

 ולפיכך לערעור ניתנת אינה זו סוגיה כי להדגיש נבקש הסף. על ותפסל לדיון תובא לא ,ההצעות

 חשיבותה.

 ההצעה תוקף 1.12

 למתן בכפוף זה, ממועד נוספים ימים /9 -ו הצעות, להגשת האחרון מהמועד ימים /82 הינו ההצעה תוקף

 ענבל. מאת ומראש בכתב הודעה

  ערבות 1.13

 הצעה ערבות 1.13.1

 ובלתי אוטונומית ערבות להצעתו יצרף זה, מכרז במסגרת הצעה להגיש המעוניין מציע 8.80.8.8

 (,הצעה" "ערבות :להלן) (חדשים שקלים אלף ארבעים) ₪ 49,999 בסך מותנית

 .המכרז מסמכי פי על המציע של התחייבויותיו מלוא להבטחת

 כנספח צורףהמ הנוסח לפי ישראלי בנק מאת ענבל חברת לטובת תירשם ההצעה ערבות 8.80.8.2

 ;עצמו המציע להיות חייב הערבות בכתב הרשום המבקש .המכרז למסמכי 'ד

 הצעות, להגשת האחרון מהמועד ימים /82 של לתקופה תקפה תהא ההצעה ערבות 8.80.8.0

 תוקף הארכת 0אוו הארכתה את ענבל דרשה אם אלא ,)כולל( 1.2.2/81 ליום עד דהיינו,

 יהיה המציע )ואז המכרז למסמכי 8.82 בסעיף לאמור בהתאם נוספים ימים /9 -ב  הצעה

 .ההצעה( הארכת למועד עד הערבות תוקף את במקביל להאריך מחויב

 צורפה שלא הצעה עימה. יחד ותוגש מההצעה נפרד בלתי חלק תהווה ההצעה ערבות 8.80.8.1

 כי מובהר ספק, הסר למען הסף. על תיפסל זה, לסעיף בהתאם הצעה ערבות אליה

 הערבות. בהנפקת הכרוכות בהוצאות יישא לבדו המציע

 באמצעות ענבל תשלח המשרדית, המכרזים וועדת ידי על הזוכה ההצעה בחירת לאחר 8.80.8.1

  ידם. על שהוגשה ההצעה ערבות את הזוכה כמציע נבחרו שלא למציעים רשום דואר
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 הביצוע ערבות קבלת עם דומה באופן אליו תשלח הזוכה המציע של ההצעה ערבות   8.80.8.1

 לתוקפו. ההסכם וכניסת 8.80.2 בסעיף כאמור כנדרש החתומה

 או בהערכת צורך ללא בחלקו, או במלואו הערבות, סכום את לחלט רשאית תהא ענבל 8.80.8.7

 במפורט ומדע אינו ו0או המכרז תנאי את קיים לא המציע שבו במקרה נזק, הוכחת

 הבאים: מהמקרים אחד בכל לרבות בהצעתו,

 כפיים; ניקיון בחוסר או בתכסיסנות בעורמה, המכרז במהלך נהג הוא (א)

 מדויק; בלתי מהותי מידע או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא (ב)

 הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא (ג)

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר אחרי (ד)

 ההתקשרות. ליצירת מוקדם

 ביצוע ערבות 1.13.2

 ימציא ,זכייתו ומימוש ההתקשרות הסכם לחתימת וכתנאי זה, מכרזב הזוכה בחירת עם 8.80.2.8

 ובלתי אוטונומית שתהיה ישראלי, בנקאי מוסד מאת ביצוע, ערבות לענבל הזוכה המציע

 פי על התחייבויותיו להבטחת חדשים( שקלים אלף מאה) ₪ ///,//8 של בסכום מותנית

 ההתקשרות. הסכם

 .ההתקשרות הסכםל 'ב כנספח ףמצור הביצוע ערבות נוסח                 

 לרבות ההתקשרות, תקופת מתום חודשים שלושה תום עד בתוקף תהא הביצוע ערבות 8.80.2.2

 ויהיו. במידה להסכם ותכהאר

 כולה או חלקה, ,זו ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה ענבל' חב של המכרזים ועדת 8.80.2.0

מצב בו הפר המציע הזוכה את הוראות המכרז, ההסכם, הדין או כל הוראה בהתקיים 

הפרה או חריגה או אי מילוי של אחרת הכלולה במישרין או בעקיפין במכרז זה, לרבות 

 .הוראה מהוראות ענבל או מי מטעמה

ימים ממועד  7ו חלק ממנה, יחויב המציע הזוכה, בתוך חולטה ערבות הביצוע א 8.80.2.1

ערבות  –החילוט, להמציא לענבל ערבות חדשה )ובמקרה של חילוט חילוט חלקי 

תקופת ההתקשרות ערבות משלימה( באופן שבידי ענבל תהיה ממועד זה ואילך לכל 

 שקלים חדשים(. ///,//8סכום הערבות המקורית )דהיינו, שסכומה אינו נופל 

 כלשהי הצעה לקבל חובה עדריהו ההצעות דיקתב 1.14

 ביועצים להיעזר רשאית תהיה אשר ענבל, ידי על תתבצע הזוכים ובחירת ההצעות בדיקת 1.14.1

  כך. לשם מטעמה חיצוניים ומומחים

, להפסיקו או הליךתנאי הרשאית, על פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכון, לשנות את  ענבל 1.14.2

אחרת לכך או הצדקה  מערכתיתאו 0ו שקיימת הצדקה מקצועיתוכל זאת בכפוף לכך , לבטלו

 וכיוצא באלה.נהלים או 0ו ו0או עקב שינוי מדיניות
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כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז 1.14.3

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו0או  הסכםבשומרת לעצמה את הזכות להתקשר 

להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו0או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, 

וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה  וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון,

 .מקצועית0מערכתית0אחרת לכך ו0או עקב שינוי מדיניות0נהלים וכו'

 בהצעה אם הינה לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כי בזאת, מובהר ספק הסרלמען  1.14.4

 . לכך בקשר תביעות או0ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים, לפי שיקול דעתה סבירה בלתי

 שאיננה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.14.5

 דעתה שיקול י"עפ וזאת, הזמנהה מסמכי דרישות פי על ערוכה שאינה אוו0 ברורה0או ו שלמה

 .הבלעדי

 לצדדים או0ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה 1.14.6

 להצעתו ביחס השלמות או0ו הסברים או0ו הבהרות או0ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים

 או היתר, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או0ו מציעה של

או לצורך מתן ניקוד  הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך, זה הליך תנאי לפי כנדרש רישיון

 האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבדלמציע, 

 . כפי שנקבע במכרז זה הצעות להגשת

 אינם אשר זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על לוותר הזכות את העצמל שומרת המזמינה 4.41.1

 .המזמינה של הדעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים

עבודה כלשהוא והכל ייקבע על פי שיקול  להיקףכל מקרה ענבל אינה מתחייבת כי ב יובהר 1.14.8

 צרכיה.בהתאם לדעתה הבלעדי ו

 השני במקום שזכה מציע עם התקשרות  1.15

 המבוקשים. השירותים מתן לצורך אחד זוכה מציע עם להתקשר ענבל בכוונת 4.41.4

 וארבעה עשרים תוך וזאת שהיא, סיבה מכל תבוטל הזוכה המציע עם וההתקשרות במידה 1.15.2

 למציע לפנות רשאית ענבל חברת של המכרזים וועדת תהא עימו, ההסכם חתימת מיום חודשים

 שהגיש, ההצעה בתנאי לעמוד יכולתו את לבחון ,בטיבו השני המשוקלל הניקוד את שקבל

 ולהצעתו המכרז לתנאי בהתאם במכרז, הזוכה היה כאילו ההתקשרות הסכם על עימו ולחתום

 וועדת רשאית תהיה לכך, השני במקום שדורג המציע הסכים לא השני. במקום שדורג המציע של

 השירותים למתן חדש הסכם שייחתם עד וכו', השלישי במקום שדורג למציע לפנות המכרזים

  זה. מכרז נשוא

 לרבות, זה, במקרה אחרת חוקית דרך בכל לפעול המשרד של בזכותו לפגוע כדי זה בסעיף אין 1.15.3

 מחדש. ולפרסמו המכרז את בטלל האמור, בכלליות לפגוע מבלי
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 משנה קבלני 1.16

, בקבלני משנה שימוש/לעשות להיעזר יםהמציע ולא יוכל בתנאי הסף העמיד לצורךמובהר כי  1.16.1

שיונות יוהר ציע תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד, וכל התנאיםמוכי הצעת ה

 .יתקיימו במציע עצמו בלבד הנדרשים במסגרת הליך זה

בלבד ד'  3.2בסעיף  שאי מציע לעמוד בתנאי הסף הקבוע, רשלעיל 1.16.1על אף האמור בסעיף  1.16.2

באמצעות קבלן משנה שהמציע ( זאת תעודהמשנה המחזיק ב)קרי, להתקשר עם קבלן 

יצוין במסגרת  בלבד שדבר עמידתו בתנאי הסף באמצעות קבלן משנההתקשר עימו לשם כך, ו

  .הצעתו להליך

השירותים לבצע את רשאי  יהיההוא , של המציע כמציע הזוכה בהליךלאחר בחירתו  1.16.3

בכתב מהאחראי על , וזאת בכפוף ורק לאחר קבלת אישור בעזרת קבלני משנה המבוקשים

 .ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדית ההתקשרות בענבל

בפני המזמינה את המציע יציג  כתנאי לקבלת אישור לביצוע השירותים באמצעות קבלן משנה, 1.16.4

המציע הזוכה עתיד לבצע  ואות שירותהכלל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם ביצוע 

 . האחריות בגין אמיתות האישורים ותוקפם תחול על המציע ועליו בלבד. לן המשנהקבבעזרת 

שעלול להיגרם עקב עבודתו של קבלן המשנה מטעמו, לכל עניין הבלעדי אחראי ההמציע יהיה  1.16.5

וכל עניין אחר באחריות מלאה ובלתי  אכיפת זכויות עובדיםלרבות כל נזק, אובדן, בטיחות, 

שעימו הוא התקשר לצורך ביצוע  מסויגת, הקשור במישרין ו0או בעקיפין לקבלן המשנה

 .השירותים המבוקשים

הפרות על  אשר יחול על המציע הזוכה יחול גם המפורט בהסכם ההתקשרותמנגנון הקנסות  1.16.6

קיזוז התמורה באמצעות הקנסות יוטלו במקרה זה קבלן משנה מטעמו, ואולם שיבצע 

 בלבד.הזוכה מציע המשולמת ל

נדגיש כי כל תמורה ו0או תשלום ו0או קיזוז הקשורים במישרין ו0או בעקיפין לקבלן המשנה  1.16.7

ישולמו רק למציע ו0או יקוזזו רק מהמציע. המציע מחויב בכל מקרה לשאת באחריות מלאה 

 בגין השירותים שמבצע קבלן המשנה מטעמו ללא כל סייג.
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 2 פרק

 עבודה והנחיות המבוקשים השירותים הגדרת .2

 למסמכי 'ז בנספח מפורטיםה המבוקשים השירותים מכלול את ענבל חברת עבור לבצע ידרשי הזוכה המציע

 .הטכני( )המפרט עבודה והנחיות המבוקשים השירותים הגדרת – ההזמנה

 מילוי אי לחילופין או ענבל בבית הסועדים רצון לשביעות המבוקשים השירותים ביצוע של במקרה כי יובהר

 בונוסים הזוכה למציע שלםל רשאית ענבל תהיה האמור, בנספח מפורטות שהן כפי הזוכה המציע התחייבויות

 ההתקשרות. בהסכם כמפורט הכלו ,העניין לפי ,קנסות עליו הטילל או

 

 3 פרק

 לצורך הגשת הצעה למכרז זהתנאי סף הנדרשים  .3

     )קייטרינג( הסעדה שירותי במתן קבע דרך שעוסקים מציעים רק זה, פומבי מכרז במסגרת הצעה להגיש רשאי    

  הבאים: התנאים כל על ,ההצעה הגשת במועד ועומדים, שונים, לחברות0גופים    

 תצהירים נספח –הגשת נספח א' למסמכי המכרז  3.1

     כמשמעותו על אמיתות האמור בהם להצהיר למלא את מכלול הטפסים המצורפים לנספח זה, על המציע               

    מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף  ,8978–חדש(, התשל"א בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח           

 ו.חתימת אימות לצורך דין עורך להחתים וכן           

 

  הצגת רישיונות  3.2

 –על המציע להיות בעל התעודות הבאות, כשהם בתוקף במועד הגשת ההצעה 

עפ"י שירות המזון לפי חוק הפיקוח על שניתן למטבח המייצר רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות  .א

, או כל זון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו, המאפשר הכנת מ8911–מצרכים ושירותים, התש"ח

מטעם רשות מוסמכת, ובלבד שיעמוד בדרישות כל דין לצורך אספקת רישיון אחר מתאים לעניין זה

 .המזון

במחוז תעודת כשרות תקפה למטבח המייצר מטעם הרבנות הראשית לישראל או באי כוחה  .ב

 שבתחומה פועל המטבח המייצר.

רישיון עסק למטבח המייצר מטעם הרשות המקומית הרלוונטית בתחומה פועל המטבח המייצר, לפי  .ג

 .8911–חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

המיועד שניתן לרכב המציע מטעם רשות מקומית רלוונטית שבתחומה פועל רישיון עסק להובלת מזון  .ד

  .בבעלות המציע, המאפשר הובלה, הפצה וחלוקת מזוןלהובלת מזון ש

  ד' באמצעות קבלן  קטן ת בסעיףהנדרש הלהציג את התעוד, המציע רשאי 1.16.2כאמור בסעיף

  .(7טופס  –)בנספח א'  התקשר עימו לשם כך, והדבר יצוין במסגרת הצעתו ואמשנה שה

 השתתפות בכנס ספקים 3.3

 למסמכי המכרז. 8.7המציע השתתף בכנס מציעים כנדרש בסעיף 

 ערבות הצעה 3.4

 שלעיל. 8.80.8בסעיף  כנדרש ₪ ///,/1"ס ערבות בנקאית בלתי מותנית עהמציע הגיש 
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 של המציע: ותק 3.5

   וניהול חדרי אוכל עבור שנים לפחות במתן שירותי הסעדה  1המציע הינו בעל ניסיון של  .א

 מוסדות שונים.0או ארגונים ו     

שירותי הסעדה וניהול חדרי  ,שקדמו למועד האחרון להגשת הצעותהשנים  1, במהלך המציע העניק .ב

 /7-ארגונים ו0או מוסדות שונים, כאשר כל בכל חדר אוכל סעדו בממוצע כ 1לכל הפחות בעבור  אוכל

 .לפחות סועדים ביום

יובהר כי ניסיון זה נדרש לאור החשיבות הרבה של תוצאות המכרז על התנהלותה היומיומית של חברת 

ינו בעל ניסיון משמעותי ומספק בניהול חדרי אוכל עבור גופים ענבל ועל מנת לוודא כי המציע שיזכה ה

 כדוגמת ענבל.

 המציע של שנתי מחזור 3.6

     שקליםמיליון  שלושה) ₪ מיליון 0 לפחות של כספי מחזור בעל להיות המציע על     

 . בנפרד 2/80-ו 2/82, 2/88 שניםכל אחד מהב מ"מע כולל (חדשים     

 ניהול ספרים כדין 3.7

   )להלן:  8971-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וב כנדרש האישורים כל בעל להיותהמציע  על            

 "( כמפורט להלן:חוק עסקאות גופים ציבוריים"            

 שהוא  או כדין חשבונות פנקסי מנהל המציע כי המעיד מס יועץ או "חרו או מורשה פקיד אישור 3.7.1

 לפי מס  עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג שהינו ,מלנהלם פטור

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור על  .8971-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר המציע תצהיר 3.7.2

 ,מינימום שכר חוק ולפי (זרים עובדים חוק -להלן) 8998-א"התשנ (,הוגנים תנאים והבטחת

 כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל המציע כי יצהיר המציע (.מינימום שכר חוק – להלן) 8917 – ז"התשמ

 שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע ואם ,מינימום

 .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני תקף להיות התצהיר על

 שמירה על זכויות עובדים 3.8

 חובותיו קיום בדבר אליו, הזיקה בעלי ושל בו החתימה מורשה0י של בכתב תצהיר להצעתו לצרף המציע על

 על החלים הקיבוציים וההסכמים הרחבה צווי העבודה, דיני לפי עובדים, זכויות שמירת בעניין המציע של

 .המבוקשים השירותים ביצוע לצורך כמעסיק המציע

 
 4 פרק

 התמורה ותנאי התשלום .4

 תמורה הזוכה למציע תשולם ,המכרז במסמכי לעיל המפורטים בוקשיםהמ השירותים מכלול ביצוע עבור 4.1

 .המכרז למסמכי 'ג נספח גבי על תמולאש ,שהגיש המחיר להצעת בהתאם מענבל חודשית

 הבאים: רכיביםה משני מורכבת תהיה הזוכה למציע שתשולם החודשית התמורה 4.2
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 ביצוע בעבור ,(חדשים שקלים אלפים )שבעת מע"מ ללא ₪ 7,999 של בסכום קבוע חודשי תשלום     (1)

 ההזמנה. למסמכי ז' נספחל 2.3-ו 2.2 ףבסעי כאמור ,האוכל חדר וניקיון תחזוקה שירותי

 אותו במהלך ענבל בבית האוכל חדרב לסועדים שהוגשו הארוחות מכלול בעבור ,משתנה חודשי תשלום    (2)

 )שלא הזוכה המציע שהגיש המחיר הצעת בגובה יהיה ארוחה כל עבור ולםשיש המחיר כאשר ,החודש

 .האוכל בחדר שתוגש ארוחה כל עבור ((מע"מ ללא) ₪ 29 של מירבי מחיר על תעלה

 במועד החוקי שיעורו לפי בגינם, המגיע המע"מ את ענבל תוסיף לעיל 1.2 בסעיף הנזכרים הסכומים על 4.3

 כדין. מס חשבונית לה הגיש הזוכה מציעשה ובלבד הרלוונטי,

 בענבל ההתקשרות על לאחראי הזוכה המציע יגיש שלאחריו(, החול יום או לחודש 8-)ה חודש כל בראשית 4.4

 תשלום דרישת וכן ,((8)1.2 בסעיף )כאמור התחזוקה שירותי ביצוע בעבור קבוע םסכו שתכלול מס, חשבונית

 בסעיף )כאמור החולף חודשב ידו על שהוגשו בנפרד( לטיםס וארוחות מלאות )ארוחות הארוחות ללכ בעבור

1.2(2). 

 בסעיף )כאמור והמטבח האוכל חדר וניקיון תחזוקה שירותי ביצוע בעד הקבוע החודשי התשלום כי יובהר 4.5

 חג, ימי עקב או ענבל עובדי של מרוכזת חופשה עקב סגור יהיה האוכל חדר בהם בחודשים יקטן ((,8)1.2

  האוכל. חדר נפתח בהם הימים למס' בהתאם יחסי תשלום הזוכה למציע ישולם אלו בחודשים כאשר

 הבא: באופן יעשה ,1.1 לסעיף בהתאם תשלום העברת לצורך הסועדים, מספר חישוב 4.6

     רץ בסדר ממוספר קניה תלוש הארוחה, הגשת בעת סועד מכל יקבל הזוכה מציעה נציג  4.6.1

 .האוכל חדרל בכניסה שתוצב ממוחשבת מערכת ע"י שהונפק

   םתלושיה כל את חודש כל בראשית בענבל ההתקשרות ביצוע על לאחראי יעביר הזוכה המציע נציג  4.6.2

   תבוצע מכן, לאחר .הנפקתם סדר לפי וממוספרים מסודרים כשהם החולף חודשה במהלך שקיבל 

   כמות סך על הספק נציג יחתום הספירה בתום כאשר והאחראי, הספק נציג בנוכחות תלושים ספירת 

 החודש. במהלך שסופקו הארוחות סך את המרכזת חשבונית תועבר החודש בסוף שנספרה. התלושים 

 כדין. מס חשבוניות קבלת מיום יום /0 + שוטף בתנאי תשולם התמורה 4.7

 במפורש נקובה שאינה שהיא, תוספת כל עליה תשולם ולא ומוחלטת, סופית הנה לעיל הנקובה התמורה 4.8

 בתשלום, עיכובים בגלל לענבל טענות או דרישות כל תהיינה לא הזוכה למציע לכך, בהתאם זה. בסעיף

 במסמכים. חוסר או נכונים לא םפרטי או בחשבונית פירוט חוסר של מסיבות

 למדד הצמדה 4.9

 ההתקשרות, תקופת כל במהלך תוצמד בלבד הארוחות אספקת עבור הזוכה למציע שתשולם התמורה 4.9.1

 הלשכה ע"י לעת מעת מתפרסם שהוא כפי לצרכן, המחירים למדד ,ויהיו במידה הארכות, לרבות

 במועד הידוע האחרון לצרכן המחירים מדד הוא ההתחלתי הבסיס מדד לסטטיסטיקה. המרכזית

 למכרז. ההצעות הגשת

 השינוי בשיעור תעודכן התמורהש כך ,ההתקשרות תחילת מיום חודשים 1 מידי יבוצע התמורה עדכון 1.9.4

 הבסיס. מדד לבין הספק ע"י החשבונית הגשת בעת הידוע המדד בין
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 מנגנון בונוסים וקנסות:   4.19

מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו0או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו0או לפי הסכם זה, לחברת ענבל שמורה 

על המציע  להטיל קנסותאו  לשלם תוספת בונוסיםהזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 :הזוכה, כמפורט להלן

 תשלום בונוסים 4.19.1

ן מיום כניסת ההסכם לתוקפו, נוסף על , אחת לכל רבעובונוסיםענבל תשלם למציע הזוכה  .א

התמורה המשולמת לו לפי פרק זה, במקרים שבהם השירותים המבוקשים יינתנו לשביעות 

רצון הסועדים בבית ענבל כפי שיבוא לידי ביטוי בסקרי שביעות רצון שימולאו על ידם, והכל 

 .להסכם ההתקשרות בנספח ו'בסכומים ובהתאם למנגנון המפורט 

סקר שביעות הרצון של עובדי ענבל ימולא באמצעות מערכת ממוחשבת שתוצב ביציאה מחדר  .ב

האוכל, כאשר בסיום כל רבעון יבוצע בדיקה ושקלול של כל חוות הדעת שהוזנו במערכת 

 במהלך אותה תקופה. 

 הטלת קנסות 4.19.2

 לפי המנגנון   קנסות, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים ו ענבל רשאית להטיל על המציע הזוכה    

 להסכם ההתקשרות.  בנספח ו'המפורט     

יובהר כי הטלת קנסות יכולה להיעשות באמצעות גריעת תשלומים מהתמורה המשולמת למציע 

הזוכה לפי הסכם זה ו0או באמצעות חילוט ערבות הביצוע שהגיש המציע הזוכה עם כניסת ההסכם 

 לתוקפו.

 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

 מעטפה באמצעות ענבל, בבית הקרקע בקומת המכרזים לתיבת ידנית במסירה הצעתו את להגיש המציע על

 הבאה: החלוקה ולפי ,1.12 בסעיף כאמור נפרדות, מעטפות 2 שבתוכה וחתומה סגורה

 

 1 מס' מעטפה 5.1

 הבאה: החלוקה לפי להלן, המפורטים םהמסמכי את המציע יכניס זאת למעטפה

 תצהירים נספח – 1חוצץ  5.1.1

 הזמנהה למסמכי 'א נספחב מכלול הטפסים הכלולים  הגשת

מלא את מכלול הטפסים המצורפים תחת נספח א' למסמכי ההזמנה, ל מורשה0י החתימה במציע על

(, חדש נוסח) הראיות לפקודת' ב לפרק' א בסימן כמשמעותו להצהיר על אמיתות האמור בהם,

 םחתימת לאימות דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה כל טופס בסוף לחתום, 8978–א"התשל

 בטופסים בהם הוא התבקש לעשות כן.

  ההסכם – 2 חוצץ 5.1.2

   למסמכי המכרז נספח ב'הגשת 
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חתומים על ידו כדין,  עותקים בשניעל המציע להגיש את נספח ב' למסמכי המכרז )ההסכם( 

 הנספחים לרבות, 8978-כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

 בנוסף, יש לחתום בתחתית כל דף מדפי ההסכם בראשי תיבות. .להסכם

 הצעה( )ערבות המציע התחייבות להבטחת בנקאית ערבות – 3 חוצץ 5.1.3

 :המכרז למסמכי 'ד נספח הגשת

 ובלתי חוזרת בלתי אוטונומית, ,בנקאית ערבות להגיש ,במכרז להתמודדותו כתנאי ,המציע על

 להבטחת חדשים( שקלים אלף )ארבעים  ₪ 49,999 סך על בע"מ, לביטוח חברה ענבל לטובת ,מותנית

 לעיל. 8.80.8 לסעיף ובהתאם ,המכרז למסמכי 'ד כנספח המצ"ב בנוסח ,זה מכרז לפי ויותיוהתחייב

 עלול המציע שיבצע שינוי וכל ,'ד בנספח המפורט לנוסח זהה יהיה הערבות נוסח כי בזאת, מודגש

 הצעתו. לפסילת להוביל

 מסמכי המכרז ומענה לשאלות ההבהרה – 4חוצץ  5.1.4

וכן את המסמך שפרסמה חברת ז -להגשת הצעות, נספחים ה' ועל המציע לצרף את מסמכי ההזמנה 

 כולם כשהם חתומים בתחתית כל עמוד בראשי תיבות.ענבל כמענה לשאלות ההבהרה, 

 

 עבור גופים נוספיםבמתן שירותי הסעדה נתונים אודות ניסיונו של המציע  – 5חוצץ  5.1.5

המכרז, כאשר על גביו ימלא פרטים אודות ניסיונו במתן  ' למסמכיונספח על המציע לצרף את 

 .שירותי הסעדה עבור גופים ו0או מוסדות שונים

 אישורים ורישיונות – 6חוצץ   5.1.6

 הסף: בתנאי עמידתו הוכחת לצורך הבאים המסמכים את לצרף המציע על

אישור בתוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים  )לצורך  (8)

 שלעיל(. 0.7הוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  

היה המציע בעל מחזור  2/80 -ו 2/88,2/82אישור מטעם רו"ח, המאשר כי בכל שנה מהשנים  (2)

לכל אחת מהשנים בנפרד )לצורך הוכחת תנאי הסף  ₪ ///,///,0כספי בסכום של לפחות 

 (. 0.1הקבוע בסעיף 

 8911–רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התש"ח (0)

חר המתאים לעניין זה המאפשר הכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו, או כל רישיון א

 )א((.0.2)לצורך הוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות הראשית לישראל, לצורך הגשת מזון והובלתו )לצורך  (1)

 )ב((.0.2הוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 
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רישיון עסק למטבח המייצר מטעם הרשות המקומית הרלוונטית שבתחומה פועל המטבח  (1)

 .8911-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"חהמייצר, 

שניתן לרכב המציע רישיון עסק להובלת מזון מטעם רשות מקומית רלוונטית שבתחומה פועל  (1)

 המיועד להובלת מזון שבבעלות המציע, המאפשר הובלה, הפצה וחלוקת מזון. 

 .אישור מטעם ענבל על השתתפות בכנס מציעים (7)

 

 הצעת מחיר – 2' מס מעטפה 5.2

מטעמו על גבי נוסח הצעת מחיר המצורפת כנספח ג' למסמכי המכרז,  המחיר הצעת את מלאל המציע על

 . שלעיל 1.11ולצרפה במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף 

 חתימה על ההצעה 5.3

 יחתום וכן, התבקש בו מקום בכל המציע חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימה יחתום המציע 5.3.1

 .תיבות בראשי דף כל בתחתית

 או החברה בתקנון לכך שהוסמך מי רק יחתום - רשומה שותפות או תאגיד הינו המציע אם 5.3.2

 .התאגיד חותמת ובתוספת השותפות בהסכם

  : הערה כללית לגבי המסמכים הנדרשים  5.4

 למצגים המתייחסים נוספים מסמכים ו0או פרטים השלמות יםמהמציע לדרוש זכאית תהיה המזמינה

 לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו, בקשר לרבות להזמנה, בהתאם שניתנו

 שהם ככל ההשתתפות, תנאי של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן ,המבוקשים השירותים ביצוע לצורך

 קיימים

 מוותרים המציעים כאמור. בדיקה אפשרלו הנ"ל הפרטים את המזמינה לרשות עמידלה מחויב והמציע 

 בין שוויון היעדר שעניינן טענות לרבות ,לכך בקשר ותביעה דרישה ,טענה כל מלהעלות מנועים ויהיו בזאת

 .המציעים
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 6 פרק

 בחירת ההצעה הזוכה .6

 המסמכים את שהגישו ההצעות מבין ענבל, חברת של המכרזים וועדת ע"י תיבחר במכרז הזוכה ההצעה

 שיגישו המחיר הצעת ושל המידה( )אמות איכותיים קריטריונים של שקלול עפ"י ,הסף בתנאי ועמדו הנדרשים

 המציעים.

  הבא: באופן ייעשה השקלול

 6.1 בסעיף המפורטות המידה אמות לפי הצעתו בחינת לאחר מציע כל שיקבל הסופי לציון יינתן 79% של משקל

 המכרז. למסמכי ג' נספח גבי על המציע שהגיש המחיר להצעת יינתן 39% של ומשקל שלהלן,

 :המשוקלל מניקוד %79 – האיכות מרכיב 6.1

  – להלן כמפורט שלבים בשני ייעשה המידה אמות לפי ההצעה בחינת

 נקודות 79 עד א' שלב 6.1.1

 – להלן המפורטות המידה אמות לפי הסף, בתנאי שעמדו ההצעות יבחנו זה בשלב

 נקודות 15 עד – נוספים לגופים/ארגונים שירותים במתן ניסיון 6.1.1.1

השנים שקדמו למועד  1העניק, במהלך להצהיר כי  המציע על הסף, תנאי בפרק כאמור

ארגונים  1בעבור האחרון להגשת הצעות, שירותי הסעדה וניהול חדרי אוכל לכל הפחות 

 סועדים ביום לפחות. /7-ו0או מוסדות שונים, כאשר כל בכל חדר אוכל סעדו בממוצע כ

 

 הבא: המדרג פי על ניקוד לו יקנה הסף לתנאי מעבר המציע של ניסיון

 נקודות. 1 – זה בסעיף כאמור גופים 7 עד 1-ל הסעדה שירותי שהעניק מציע  (1)

 נקודות. /8 – זה בסעיף כאמור גופים 9 עד 1-ל הסעדה שירותי שהעניק מציע  (2)

 נקודות. 81 – זה בסעיף כאמור ומעלה גופים /8-ל שירותים שהעניק מציע  (3)

 

 נקודות 25 עד –  שירותים המציע מעניק/העניק להם מגופים משוב קבלת 6.1.1.2

גופים0ארגונים שאותם נציגים של  0 קבלת משוב מלפחות על סמך ניקוד יינתן למציע

 פירט המציע בהצעתו למכרז כגופים להם העניק שירותי הסעדה והפעלת חדר אוכל.

על סמך שאלון לבדיקת שביעות הרצון שעליו יתבקש נציג הגוף ביצוע הניקוד ייעשה 

 ' למסמכי המכרז.חנספח מבוסס על הקריטריונים המפורטים בלענות, אשר 

 סעיף לפי ניקוד מתן לצורך להתחשב הזכות את לעצמה שומרת המזמינה כי בזאת מובהר

 והכל, מסוים מציע עם קודמות התקשרויות ביצוע מאופן רצונה שביעות במידת גם זה

 .8990–ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות 22 לתקנה בכפוף
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 נקודות 25 – המכרז במסמכי לנדרש מעבר מנות של רחב מגוון להגשת התחייבות 6.1.1.3

 – קריטריונים משני תורכב זאת מידה אמת

 

 נקודות 15 עד –  עיקריות מנות של יותר רב מגוון להגשת התחייבות .א

 1 של מגוון האוכל בחדר יום בכל להגיש בהליך הזוכה המציע על ,הטכני בנספח כאמור

  עיקריות. מנות

 פי על ניקודל זכאי יהיה עיקריות מנות של יותר רחב מגוון להגיש שיתחייב מציע         

 הבא: המדרג

 .נקודות 1 –  עיקריות מנות 1 של מגוון יום בכל להגיש שיתחייב מציע (1)

 נקודות. 81 –  ויותר ריותקעי מנות 7 של מגוון יום בכל להגיש שיתחייב מציע (2)

 קטן אשר עיקריות מנות מגוון מסוימת בארוחה הזוכה המציע הגיש שבו במקרה 

 מנגנון – להסכם ו' בנספח כאמור קנס עליו יוטל התחייב, להן המנות ממספר

 .וקנסות בונוסים

 נקודות 19 עד – לארוחה /קינוחיםתוספות של יותר רב מגוון להגשת התחייבות .ב

 האוכל בחדר יום בכל ,היתר בין ,להגיש בהליך הזוכה המציע על ,הטכני בנספח כאמור

  – של מגוון

 0 חמות. פחמימה0דגנים מנות 

 2 חמות. ירק מנות 

 1 קרות. תוספות 

 2 לקרחון( )בנוסף אחרונות מנות של סוגים. 

 פי על לניקוד זכאי יהיה תוספות/קינוחים יותר רחב מגוון להגיש שיתחייב מציע        

 הבא: המדרג

 זה בסעיף הקבוע למגוון מעבר נוספת אחת מנה יום בכל להגיש שיתחייב מציע (1)

 נקודות. 1 – שפורטו( המאכלים מסוגי אחד )בכל

 זה בסעיף הקבוע למגוון מעבר נוספת מנות שתי יום בכל להגיש שיתחייב מציע (2)

 נקודות. /8 – שפורטו( המאכלים מסוגי אחד )בכל

 קטן אשר עיקריות מנות מגוון מסוימת בארוחה הזוכה המציע הגיש שבו במקרה 

 מנגנון – להסכם ו' בנספח כאמור קנס עליו יוטל התחייב, להן המנות ממספר

 .וקנסות בונוסים
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 תנקודו 35עד  – שלב ב' 6.1.2

   בשלב א' לפי אמות המידה המפורטות את הניקוד הגבוה ביותר וצבר אשר יםמציעה ארבעת רק     

לא יעלה מציע לשלב ב' אם לא , לעיל מהאמור לגרוע מבלי .להמשך בחינת הצעתםלשלב ב' יועברו      

 נקודות אפשריות(. 11נקודות בשלב א' )מתוך  45לפחות  צבר

 לרבות האמור, הסף ציון את לשנות הזכות את לעצמה שומרת המזמינה האמור, מן לגרוע מבלי

 החלטתה את ענבל תנמק זה במקרה מדי. נמוך הינו זה לשלב שהועבר המציעים מספר בהם במקרים

 בכתב.

  

 בחדרי אוכל בגופים בהם מעניק המציע שירותי הסעדה ביקור – יינתן ניקוד עפ"י  בשלב זה

 /גוףבארגוןיבקר , אשר הוסמך לשם כך ע"י וועדת המכרזים מקרב עובדי ענבל, צוות וועדת המשנה

 על ידי המציע. יםבו מנוהלאוכל החדר ש לפי שיקול דעתו, ,אחד או שניים

ות מטעם ענבל יוכל להגיע, על כל מציע שהועבר לשלב זה לוודא כי צוות וועדת בדיקת ההצע

להצעתו,  ו'נספח בשפורטו על ידו  ארגוניםשתימסר לו, לכל אחד מהגופים/ רתגדובמהלך תקופה מ

 השנים האחרונות. 5כגופים להם העניק שירותי הסעדה במהלך 

 מהגופים ייעשה ללא מתן הודעה מוקדמת וללא תיאום מראש. יודגש כי הביקור בכל אחד

את ההצעות בשלב זה על בסיס התרשמותה ובדיקותיה באשר לטיב השירות  וועדת המשנה תנקד

, אופן ההגשה, ניקיון חדר האוכל והמטבח, טעימות ויתר בדיקות ובירורים המוגש באתר והמזון

 ההזמנה. למסמכי 'חבנספח המפורטים  לות חדר האוכל, בהתאם לקריטריוניםהנוגעים לפעי

 

 ' להצעתו ולאחר קבלת אישורוובאחד מהארגונים שציין המציע בנספח ביקור ייעשה היש לציין כי 

 .שהגיעו לשלב זה תיאום מוקדם עם המציעים וללא

 

 המשוקלל מהניקוד %93  – העלות מרכיב 6.2

יינתן , ב'(-א' ו ים)שלב 1.8לעיל בסעיף לאחר סיום בדיקת ההצעות שהוגשו לפי אמות המידה שפורטו 

הגשת ארוחה בודדת בחדר  בעבור על ידי קבוצת המציעים הסופית, המחיר שהוגשוניקוד להצעות 

 למסמכי המכרז.ג' נספח  אשר תמולא על גבי ,האוכל

 הציון הסופי בעבור כל הצעה.בשקלול  %/0כאמור, לניקוד הכולל עבור הצעת המחיר יינתן משקל של 

 מחיר המתן הניקוד בעבור הצעות אופן   

  הנקודות. תקבל את מלואעבור כל רכיב זולה ביותר ההצעת המחיר 

 :שאר הצעות המחיר ינוקדו בהתאם לנוסחה כדלהלן 

  𝑍𝑖=  לה ניתן הניקוד הצעת המחיר

  𝑍𝑚𝑖𝑛 =הזולה ביותר  הצעת המחיר
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𝒁𝒎𝒊𝒏

𝒁𝒊
   ×  . iניקוד המציע ה    𝟏𝟎𝟎

 כולל: משוקלל ציון 6.3

 לפי שקיבל הציון )בחיבור ביותר הגבוה המשוקלל הניקוד את שיקבל המציע יהיה בהליך, הזוכה המציע

 הבאה: הנוסחה לפי המחיר(, הצעת עבור והציון המידה אמות

Qניקוד סופי בעבור אמות המידה : 

Xציון סופי בעבור הצעת המחיר : 

T :ציון משוקלל כולל 

T = 0.7*Q+0.0*X 

 

 7 פרק

 ההצעות בחינת רךד .7

 ההצעה הגשת 7.1

 השירותים מתן מהות את הבין לעיל, האמורים הסף תנאי את בחן המציע כי פירושה ההצעה הגשת

 במכתבי התיקונים ו0או השינויים לרבות ,המכרז במסמכי המפורטים םתנאיה לכל הסכים ,המבוקשים

 כל את בדק האפשרי, המידע מלוא את קיבל הצעתו, את הגיש ובטרם פורסמו, שאלו ככל ההבהרות,

 לתת וביכולתו המפורטות הדרישות בכל עומד הוא כי מתחייב הוא כךולפי והעובדות, הפרטים הנתונים,

 הבין לא ו0או ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהיה והוא זה, מכרז לפי המבוקשים השירותים מלא את

 .נספחיה על בהזמנה הכלול כלשהו תנאי ו0או פרט

 בהליך הזוכה ההצעה בחירת דרך 7.2

 , המציע הזוכה במכרז פומבי זה ייבחר באופן הבא: במסמכי ההזמנה כאמור

כל  ואם הוגשבובדיקה  השהוגש הבחינת ההצע - מהמציע נדרשיםהמסמכים הבדיקת  שלב א'

 . במסגרת ההזמנה שנדרשוהמסמכים 

                            בלבד טכניותדרישה לקבלת השלמות שליחת מכתבי , הצורך במידת –שלב ההשלמות  שלב ב'

 .שבהצעתם נעשו טעיות סופר או הושמטו מסמכים טכניים בתום לבים ממציע

מציעים שהצעתם אינה עומדת בתנאי הסף יפסלו מהמשך  – הסף בתנאי הדיקת עמידב שלב ג' 

שאר המציעים יעברו לשלב בדיקת הצעתם לפי אמות המידה  ההתמודדות המכרז.

 .1המפורטות בפרק 

 אשר יםמציעה ארבעת רק – לעיל 6.1 סעיףב המפורטות המידה אמות"פ ע ניקוד מתן  'ד שלב

' היועברו לשלב  זהבשלב  את הניקוד הגבוה ביותר לפי אמות המידה המפורטות וצבר

ב' אם לא צבר לא יעלה מציע לשלב , לעיל מהאמור לגרוע מבלילהמשך בחינת הצעתם. 

 נקודות אפשריות(. 11)מתוך  זהנקודות בשלב  45לפחות 

 אוכל בחדר יבקרהמשנה  צוות וועדת – ביקור בחדרי אוכל המנוהלים על ידי המציעים    ' השלב 

ניקוד למציעים על סמך  ויעניק, אחד או שניים המנוהלים ע"י מציעים שעברו לשלב זה

 שיפורטו באתר ענבל.קריטריונים 
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 מתן ניקוד להצעות המחיר שהגישה קבוצת המציעים הסופית,    – פתיחת הצעות המחיר     ' ושלב 

 ת לעיל.לפי הנוסחה המפורט                     

  ומשוקלל למציעים השונים, הכולל את הניקוד שקיבלניקוד סופי מתן  –ניקוד סופי      ' זשלב 

 ( והניקוד עבור הצעת המחיר שהוגשה על ידם %/7מציע לפי אמות המידה שפורטו )                      

                      (0/%.) 

 וועדת המכרזים של חברת ענבל.בחירת המציע הזוכה על ידי      ' חשלב 

 שליחת הודעות לכלל המציעים לגבי תוצאות ההליך. -הודעות לכלל המציעים      ' טשלב 

 קבלת מסמכים מקוריים מהמציע הזוכה,  – הזוכה קבלת מסמכים נדרשים מהמציע     ' ישלב 

 כתנאי למימוש זכייתו, כגון: אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע.                     

 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 7.3

כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם נמסרים למציע לשם הגשת הצעתו, והמציע 

לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה אינו רשאי להעתיקם, 

 אחרת כלשהי.

 
 ליךהה תוצאות על הודעה 7.4

כתובת הדואר האלקטרוני תימסר ל ההליך,על תוצאות הקשורה להליך המכרזי, לרבות יידוע הודעה              

. להסרת ספק מובהר בזה, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר בנספח א' להצעתושציין המציע 

תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות 

 ., אלא אם נחתם על ידהדרך שהיאבכל  חברת ענבללא יחייב את  ההסכםסעיף זה. 

 או שוויה תנאיה, ,המהות מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא הזכות לעצמה שומרת ענבל 7.5

 כדבעי. ההצעה הערכת מונע המזמינה שלדעת ההליך, מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות נעדרת שהיא

 נוספת פעולה ו0או הליך כל ליזום או חדש הליך לפרסם ואף ההליך כל את לבטל הזכות שמורה למזמינה

 החברה. באתר תפורסם הביטול הודעת הבלעדי. דעתה שיקול פי על הכול לנכון, שתמצא

הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, לקבלת הבהרות להצעתו, או כדי  למזמינה שמורה 7.6

  להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.

 עיון זכות 7.7

מסחרי או  מציע לציין אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סודבעת הגשת הצעתו, רשאי כל   7.7.1

. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד בתוספת הסבר קצר סוד מקצועי שלו

ענבל תתבקש מסכים לכך כי במקרה שכ , תראה אותו המזמינהמסחרי או סוד מקצועי שלו

להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים  תרשאי להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבל

 שלא זכו. 

ע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו0או מקצועיים יהא מנוע מצי  7.7.2

מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. 
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כל החלטה בעניין גילוי  לקבלעל פי דין  המזמינהמובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של 

 . והכל  על פי דין קול דעתה המלאחלקים של ההצעה, וזאת לפי שי

 זכתה תינתן למציע וכרוכה בתשלום עבור זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא 7.7.3

 זכות העיון תינתן רק לאחר .זוכות0הזוכה0הצעות בהצעה מהעיון כתוצאה ההוצאות שיהיו

לאחר תאום עם )ו( לתקנות, 28-)ה( ו28בחירת הזוכה בהליך, בהתאם לאמור בתקנות משנה 

איש הקשר באגף המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום המיועד לכיסוי העלות הכרוכה בקיום 

 הזכות.

 ההסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.8

דרישה לשליחת האישורים הנדרשים גם ישלחו למציע הזוכה למציע ת הזכייה משלוח הודע עם 7.8.1

 .ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת

 הסכם יכנס לא ענבל, של המכרזים וועדת מטעם הזוכה למציע זכייה הודעת קבלת לאחר אף 7.8.2

 את ענבל בחברת המשנה וועדת צוות בפני הציג הזוכה שהמציע לאחר אלא לתוקפו ההתקשרות

 מנהל של אישורו את וקיבל זה תפקיד ביצוע לצורך מטעמו המיועד האוכל חדר מנהל

 האישורים כל לקבלת עד וכן ,עליו מקובל אכן שהוצג האוכל חדר מנהל כי בענבל ההתקשרות

 – לרבות כדין, חתומים כשהם זה, הסכם לפי הנדרשים

 ערבות ביצוע חתומה כדין. .א

 .אישור קיום ביטוחים חתום כדין .ב

ולאחר  7.1.2המפורטים בסעיף  המסמכיםקבלת  לאחר רקהסכם ההתקשרות יכנס לתוקפו,  7.8.3

 והעברתו למציע הזוכה.על ההסכם  החתימה בחברת ענבל מורשי חתימת

 פעולה כל ולבצע ,שמו על להעביר מחויב הזוכה המציע שלעיל, 7.8.2 בסעיף האמור על נוסף 7.8.4

 קבלת מיום או לתוקפו ההסכם כניסת מיום ימים 69 תוך עצמו, בכוחות כך לשם הדרושה

 ענבל בבית קצה מטבח להפעלת עסק רישיון מביניהם, המאוחר לפי ,ענבל שם על הרישיון

 העברת על אישור העברת אי כי הצדדים על מוסכם מודיעין. חבל מועצת מטעם שהוענקה

 זה, רישיון של ביטול ו0או תוקף פקיעת ו0או זה זמן פרק תוך הזוכה המציע של שמו על הרישיון

 אורך לכל

 מוחלטת בזכות ענבל את ומזכה זה, הסכם של ועיקרית יסודית הפרה מהווה ההתקשרות תקופת

 כלשהי התראה ו0או דרישה שליחת וללא דעתה על לחלט,

 ו0או זכות מכל לגרוע מבלי וזאת הזוכה, המציע שימסור הביצוע ערבות מלוא את הזוכה, למציע

 זה. הסכם ו0או דין מכוח ענבל לזכות העומדים אחר סעד

 הזוכה שם המציע על הרישיון בהעברת הכרוכות בעלויות תישא ענבל כי מובהר, זה סעיף לעניין

 לתשלום דרישות או0ו תשתיות בשינוי הכרוכות נוספות בעלויות וכן, שנה מידי בחידושו וכן

 .כך לצורך המדינה רשויות י"ע שנדרשו נוספים תשלומים או אגרה
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 8 פרק

 המציע התחייבויות .8

 איסור הסבת זכויות 8.1

או חובותיו ו0, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו שלישילצד המציע אינו רשאי להמחות ו0או להעביר 

 , כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.מכרז זהלפי 

 עובדי המציע 8.2

לתת את כל השירותים המבוקשים בעצמו ו0או באמצעות קבלני משנה שאושרו מראש המציע מתחייב 

ע"י  שיידרשובכתב על ידי ענבל, ובכפוף לחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינים או כל מסמך אחר 

 ענבל.

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו 8.3

 הנזיקין ,ידו לפי דיני העבודהכלפי כל המועסקים על הבלעדי אחראי הבלבד הינו  הזוכה המציע

על ידי  ו0או לכל נזק שיגרם על ידוהבלעדי כן יהיה המציע לבדו אחראי כמו . והוראות כל דין

כלשהי שנגרמה  זה. אם על אף האמור תחויב ענבל לשאת בחבות הסכםהמועסקים על ידו למטרות 

אותה על כך המציע באופן מלא , יפצה לבצע פעולה כלשהי בעקבות כך, או באחת מן הדרכים האמורות

 ובאופן מיידי.

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע 8.4

המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו0או הצהרותיו ו0או הנתונים 

לכות לגבי מתן שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות להיות לו הש

השירותים המבוקשים לרבות שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת 

הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול 

 ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

  ביטוח 8.5

, לטובתו ב'בהסכם המצורף כנספח מתחייב לרכוש את כל הביטוחים המפורטים  בלבד המציע הזוכה

את הביטוחים הכוללים את כל ימי עבודה מיום הודעת הזכייה  /8תוך לה  מציאולה ולטובת ענבל

 בנספח זה.הכיסויים והתנאים הנדרשים 
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 9פרק 

 כלליים תנאים .9

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע   9.1

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו0או עובדיו אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בשום 

 צורה ואופן שהוא.

 ליווי ענבל  9.2

 נציג ענבל ו0או מי מטעמו. בלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילוו ע"י מ

 השיפוטסמכות   9.3

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה, או בכל תביעה הנובעת מניהול הליך 

 המרכז. 0 באזור תל אביב יפו ובעלי הסמכות העניינית זה, תהיה בבתי המשפט 

 העדר בלעדיות 9.4

 השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא הסכםהוחתימה על  הליךב הזוכים המציעים הצעת קבלת

 .השירותים לביצוע0ים אחר עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה וענבל

 שמירת דינים והוראות 9.5

 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ,ענבל לדעת, תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר ההצע כל תתקבל לא

 הזוכה על פי דין., ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות שהיא

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 9.6

, ענבל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה זאתהזמנת הצעות בלמרות כל האמור בכל מקום אחר 

 .הליך זהביותר או איזה מההצעות שיוגשו ב

 

 

 

 כבוד רב,ב    

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                     

 


