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 התחייבות להגשת ארוחת צהריים בעלת מגוון רחב מהתפריט הבסיסי

 רקע

 רשאיכל מציע למסמכי ההזמנה,  6אמות המידה המפורטות בפרק פרק ניקוד בהתאם ל לצורך קבלת

מגוון בחדר האוכל שבמשרדי חב' ענבל  יום הוא יגיש בכלכי במידה ויבחר כמציע הזוכה בהליך,  להתחייב

המגוון הבסיסי שבו הוא מחויב לפי נספח ז' למסמכי המכרז "מפרט השירותים מ רחב יותר של מנות

 הנדרשים והנחיות עבודה.

  –נבהיר כי 

 .הגשת התחייבות זאת אינה מהווה תנאי לצורך הגשת הצעה במכרז 

  כמפורט בפרק המידההתחייבות להגשת מגוון רחב יותר של מנות,   תזכה את המציע בניקוד. 

  המציע הזוכה בארוחה מסוימת מגוון מנות אשר קטן ממספר המנות להן התחייב, במקרה שבו הגיש

 מנגנון בונוסים וקנסות. –יוטל עליו קנס כאמור בנספח ו' להסכם 

  מציע.מורשה/י החתימה בכתב התחייבות זה ייחתם ע"י 

 

 עיקריות מנות של יותר רב מגוון להגשת התחייבות .א

 את הקף אנא) יום בכל יגיש הוא בהליך, הזוכה כמציע יזכהו במידה כי המציע, בשם מתחייב הנני

  – (הנכונה התשובה

 הבסיסית לכמות עברמ נוספת אחת עיקרית )מנה עיקריות מנות 6  הכוללת צהריים ארוחת (1)

 .(הנדרשת

 הבסיסית לכמות מעבר עיקריות מנות )שתי ויותר עיקריות מנות 7  הכוללת צהריים ארוחת (2)

 הנדרשת(.

 

 לארוחה תוספות/קינוחים של יותר רב מגוון הגשתל התחייבות .ב

 את השלם אנא) יום בכל יגיש הוא בהליך, הזוכה כמציע ויזכה במידה כי המציע, בשם מתחייב הנני

  –  (ויזכה במידה להגיש המציע מתחייב שאותם הכוללת המנות כמות את המסומנים במקומות החסר

 .לפחות( זה מסוג מנות  3-ב מחויב ההזוכ )המציע חמות פחמימה/דגנים מנות _____ (1)

 .לפחות( זה מסוג מנות  2-ב מחויב הזוכה )המציע חמות ירק מנות _____ (2)

 .לפחות( זה מסוג מנות  4-ב מחויב הזוכה )המציע קרות תוספות _____ (3)

 .לפחות( זה מסוג מנות  2-ב מחויב הזוכה )המציע לקרחון( )בנוסף אחרונות מנות של סוגים_____ (4)

 

 :החתום על באנו ולראיה
 
 

_______________ __________________ _________________  

      חתימה                                     תאריך              ומשפחה פרטי שם 

_______________ __________________ _________________                    

 חתימה                                           יךתאררטי ומשפחה           פ שם  

 


