
                         

                    
         

  
  

  

  21/248מכרז מס' 

מתן שרותי "החברה") מזמינה בזאת הצעות ל –אנרגיה בע"מ (להלן  חברת תשתיות

  "העבודה"). –(להלן  הסעדה ותפעול חדר אוכל בבית הרמלין בהרצליה

, עפ"י שיקול דעתה שנה. לחברה תהיה אופציה להארכת החוזהלהינה  התקשרותתקופת ה

  דשים כל אחת או חלק מהן.חו 12תקופות נוספות של  3 -הבלעדי, ב

מחיר מקסימום למנה הכולל את החברה מוכנה לשלם עבור השירותים המבוקשים 

 ₪. 42תפעול חדר האוכל (הגשת האוכל, ניקיון חדר האוכל, הובלה וכו') בסך כולל של 

  . המציעים מתבקשים להציע הנחה ממחיר זה

  תנאי הסף להשתתפות במכרז:

  תרישיונו .1

חוק , כפי שנדרש ע"פ ממשרד הבריאות שניתן למטבח המייצר תקף ייצוררישיון  1.1

 ;. 2015-הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו

תעודת כשרות תקפה למטבח המייצר מטעם הרבנות הראשית לישראל או באי כוחה  1.2

 במחוז שבתחומה פועל המטבח המייצר;

ה, לפי חוק עסק למטבח המייצר מטעם הרשות המקומית הרלוונטית בתחומ ןרישיו 1.3

 ;1968-רישוי עסקים, תשכ"ח

בקירור המציע יידרש להציג רישיון תקף להובלת מזון  –להובלת מזון בקירור  ןרישיו 1.4

שלו או של מי מטעמו שיבצע עבורו במסגרת המכרז את הובלת המזון בקירור לחדר 

 האוכל. 

  ותק וניסיון של המציע:  .2

השנים שקדמו למועד  10פחות, מתוך רצופות ל שנים 3 של ניסיון בעל הינו המציע   2.1

 ארגונים 3 עבור אוכל חדרי וניהול הסעדה שירותי האחרון להגשת ההצעות, במתן

מנות  50 - בו סופקו  לא פחות מ אוכל חדר לכל אחד מהם שונים, כאשר מוסדות ו/או

  ביום בממוצע. 

  מחזור שנתי של המציע  .3

כולל מע"מ בכל אחת ₪  800,000על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות   

  .2020, 2019, 2018מהשנים 



                         

                    
         

  
  

  

 
 אישורים .4

-על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 4.1

  . המציע יגיש את האישורים המפורטים להלן כחלק מהצעתו:1976

כדין  אישור פקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות 4.2

(או שהוא פטור מלנהלם), שהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות 

. על האישור להיות תקף  1975-שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

  ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה.

תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק המציע יגיש יחד עם הצעתו  4.3

  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א עובדים זרים (איסור 

. המציע יצהיר כי המציע ובעל זיקה אליו, 1987–ולפי  חוק שכר מינימום, התשמ"ז

חוק כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי 

חלפה  –עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשע ביותר משתי  עבירות כאמור 

שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. על התצהיר להיות תקף ועדכני לתאריך 

 .הגשת ההצעה

  שמירה על זכויות עובדים .5

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה החתימה מטעמו בדבר קיום חובותיו     

ציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים של המ

  .הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע השירותים המבוקשים

  

  

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור 

  לעיל.

  

לתיבת המכרזים במשרדי ות יוגשו . ההצע03.11.2021  -המועד האחרון להגשת הצעות 

  ; החברה

כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות 

  המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.



                         

                    
         

  
  

  

 – www.pei.co.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת 

  ם.מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותי –מכרזים 

  יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז .

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה שומרת 

  לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם  .ilwww.pei.co מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.


