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 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
  ים-לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב ברחבי העיר בת 4/21מכרז פומבי מס' 

 לשאלות המשתתפים  1מענה מס'

 להלן יובא מענה החברה לשאלות המשתתפים.
 אינו נכון(. תשומת לב המציעים כי נפלה טעות בנוסח הערבות הבנקאית אשר צורף למכרז )תוקף הערבות

 .17.10.21תוקף הערבות צריך להיות עד ליום 
 בהתאם לכך מצ"ב למסמך זה נוסח ערבות מעודכן.

 תיפסל הצעתו ולא תשמע על טענה בקשר עם כך. -תוקף אחר מציע אשר יגיש ערבות הנושאת
 

הפרק/הנושא  מס"ד
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 הסעיף
אליו 

מתייחסת 
 השאלה

 מענה החברה השאלה/בקשת הבהרה

 קבלני משנה – 11סעיף     .1
האם ניתן לבצע החלוקה 

למסגרות באמצעות קבלן 
משנה מורשה ובעל רישיון 

 להובלת מזון.

ככלל, לא תתאפשר העסקת קבלני 
משנה לצורך אספקת השירותים. עם 
זאת, ככל שתגיע בקשה לתקופה 
מסוימת או למוסד מסוים, החברה 

 תשקול זאת.
לא תתאפשר  בכל מקרה יודגש כי

העסקת קבלן משנה כאמור אלא אם 
הוא בעל רישיון כנדרש וניסיון 

 מתאים.
מסמכים שיש   .2

 לצרף להצעה
"אישורים מאת משרד  7.א.7

הבריאות ביחס לרמת המזון 
אשר סופק על ידי המציע 

 –בשלוש השנים האחרונות" 
 ?לאילו מסמכים הכוונה

 הסעיף יבוטל.

מפרט   .3
 השירות

 חמישי תסופק עוגה""ביום  8
האם על אף ההנחיות לא 

לספק דברי מתיקה, עדיין יש 
 דרישה לעוגה בימי חמישי? 

 מדובר בטעות סופר.
 

  במקום עוגה יסופק פרי.

התחייבות   .4
 לביצוע

" כן יידרש הספק לספק מנות  6.10
מזון ללא גלוטן ו/או מנות 

כשרות למהדרין לפי הצורך 
במחיר מנות המזון 

 הרגילות." 
מחיר מנה סטרילית/אלרגנית 

. 1גבוהה ממחיר מנה רגילה 
מהי כמות המנות הנדרשת 

 ביום?

החברה אינה יודעת לציין מספר 
מדויק שכן זה תלוי הרשמה של 

 ילדים לצהרונים.
 

 מנות ביום.  80 מדובר על להיום נכון
 

יובהר כי אין בכך כדי להוות 
 התחייבות של החברה.

האם ניתן לרווח את שעות   שעות אספקה  .5
 ?  10:30-13:30האספקה ל

  

לא. לא ניתן לספק אוכל לפני השעה 
 שנקבעה. 

( 2א)3סעיף   .6
 ומסמך ט'

 אנו עומדים בתנאי הסף 
אך על מנת להוכיח אותו 

ששלחתם לנו יש לנו  בטופס
בעיה להחתים רשויות על 

 בקשה מתקבלת.
 

ניתן לצרף אישור של רו"ח כאמור 
בתוכו את כל ובתנאי שהוא כולל 
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טפסים מה שעלול לסבך את 
התהליך לכן אנו מבקשים 
לצרף לכם כחלופה אישור 

רואה חשבון על עמידה בתנאי 
סף זה בנוסף לפירוט 

המוסדות אליהם סיפקנו ועם 
 מספרי אנשי קשר.

 

הנדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאי 
 הסף.

אודה להבהרה מה האישור  (7) 7סעיף  מכרז  .7
 –הנדרש או דוגמא שלו 

מפניה למשרד הבריאות לא 
קיים אישור הנדרש בסעיף 

 זה. 

 לעיל. 2ראו מענה לשאלה 

מסמך ח'  מכרז  .8
 13סעיף  –

האם המשקלים הנקובים הם 
המשקלים הנדרשים או 

של תוכנית לגדול  המשקלים
 ובגדול של משרד החינוך

המשקלים הנדרשים הם של תכנית 
 .לגדול ובגדול של משרד החינוך

ערבות  -13 מכרז  .9
 בנקאית

בסעיף זה מצוין כי תוקף 
הערבות מכרז צריכה להיות 

ואילו  17.10.21עד לתאריך 
בנוסח הערבות עצמו )מסמך 

אודה  15.07.21(( רשום 1ה )
 יך הנדרש להבהרה מה התאר

התאריך המצוין על גבי טופס הערבות 
 אינו נכון.

 
על הערבות להיות בתוקף עד ליום 

17.10.21. 
בהתאם לכך ולמען הנוחות מצ"ב 

 למסמך זה נוסח ערבות מעודכן.
 

תשומת לב המציעים כי הערבות 
המוגשת על ידם תהא בתוקף עד ליום 

17.10.21. 
 

מציע שתוקף הערבות שלא יהיה ליום 
תיפסל הצעתו ולא תשמע כל  -אחר

 טענה בקשר עם כך.
 318נבקש להחליף את קוד     .10

 321בקוד 
 יעלה לאתר נספח ביטוח מעודכן

נבקש להחליף את ביטול חריג     .11
 הרעלה בביטוח חבות מוצר

 יעלה לאתר נספח ביטוח מעודכן

 יעלה לאתר נספח ביטוח מעודכן 304נבקש לגרוע קוד     .12
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 מעודכן- (1)מסמך ה

 בנק ........................

 04/2021מכרז פומבי מס' 

 להשתתפות במכרז ערבות בנקאית

 לכבוד

 512178567ים בע"מ ח.פ. -החברה לתרבות פנאי וספורט בת

 ים-בת 7מרח' רהב 

 

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' ..........הנדון: 

 

 100,000( הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של "המבקש" –על פי בקשת ................... )להלן  .1
 04/2021מס' פומבי מכרז  עם השתתפות המבקש בקשר "(סכום הערבות" -( )להלן מאה אלף שקלים חדשים)₪ 

ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ים -לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים ולמועדוני גיל הזהב ברחבי בת

 .ומסמכי המכרז

מנכ"ל ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י  5סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2
, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים החברה

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 כתב ערבות זה.לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף  .3

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר  17.10.21תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4
 מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

  

 בכבוד רב,   

 

 ..........................................בנק     

 סניף .........................................    


