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 מטעמו ושל מנהל חדר האוכל המוצע (החברההמציע )של  ניסיונופירוט 

מתן ניקוד בהתאם לאמות לצורך כן וובמפרט הטכני  3פרק לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שפורטו ב

מציע למלא את הפרטים החסרים מורשה/י החתימה בלמסמכי ההזמנה, על  6המידה  המפורטות בפרק 

ולהוסיף את חתימתו  במועד הגשת ההצעהמצבו של המציע , בהתאם לזה במסמך במקומות המסומנים

 :לצורך אימות הפרטים

 

 המציע )החברה( פרטים אודות

 ארגונים ו/או מוסדות שונים. ותי הסעדה וניהול חדרי אוכל עבורבמתן שיר לפחות ניסיון שנות 5למציע  .1

 ות, שירותי הסעדה וניהול חדרי   השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצע 5המציע העניק, במהלך  .2

 בכל ונים ו/או מוסדות שונים, כאשר ( ארגנא למלא את החסר) __אוכל לכל הפחות בעבור __  

 בממוצע לפחות.סועדים  07-לא פחות מחדר אוכל סעדו 

 זה מסמךהמצורפת בסוף טבלה ייעשה על גבי ה הגופים שלהם ניתנו שירותי הסעדה פירוט. 

 

 ( לעיל(:2)אם להם ניתנו שירותי הסעדה )בהתאם לסעיף טבלת פירוט גופי

 :הערות בקשר למילוי הטבלה

  יקנה ניקוד  פירוט גופים/ארגונים גופים/ארגונים לפחות נדרש לצורך עמידה בתנאי הסף. 5פירוט של

  .למסמכי ההזמנה 6כמפורט בפרק 

 בקשר רך קבלת חוות דעתם מתוך רשימת הגופים שיפרט המציע בטבלה, תפנה ענבל לאנשי הקשר לצו

מתוך הגופים צוות מטעם ענבל יערוך ביקור בגוף אחד או שניים  ובנוסףלאיכות השירותים שניתנו להם, 

 למסמכי ההזמנה. 6מתן ניקוד, כמפורט בפרק בטבלה זאת לצורך  יםהמפורט

      

 בעלת אותן עמודות(המציע רשאי לצרף טבלה מודפסת )

 

 מס"ד
 

שם הגוף עבורו ניתנו 

  שירותי ההסעדה

ממוצע סועדים 

 יומי

 שם איש קשר ומס' טלפון תקופת מתן השירותים

 בארגון

1.     

2.     

3.     
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15.     

 

 

 :החתום על באנו ולראיה
 
 

_______________ __________________ _________________  

      חתימה                                     תאריך              ומשפחה פרטי שם 

_______________ __________________ _________________                    

 חתימה                                           תאריךרטי ומשפחה           פ שם  

 


