
 
 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן  -המועצה המקומית קדימה

 153-9-8902916פקס:    •    09-8902902טל:   •    6092000צורן -מהקדי 1רח' הרצל                  
     

 המועצה מנכ"ל  לשכת
 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושב לשירותך תמיד  
c:\users\nuc\downloads \ 1מסמך הבהרות.doc 

 2021 ביולי 6שלישי  יום
 "א תשפכ"ו בתמוז 

            לכבוד 
 08/2021משתתפי מכרז פומבי מס' 

 
 08/2021מכרז פומבי מס'  –1מסמך הבהרות מס'  הנדון:

 אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים ל
 עבור המועצה המקומית קדימה צורן

"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז צההמועלהלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "
 שבנדון:

מיקום   5
 בהליך

 תשובה  שאלה

,  4.2סעיף  . 1
 5עמוד 

עסק  רישיון  גם  להוסיף  מהמועצה  נבקש 
 . 4.6ב ו / או ד  4.6לפריט 

מאחר ומדובר במוצרים יבשים ללא צורך 
בקירור הרי שרישיון לאחסנת מזון הפצתו 

לנשוא   להתאים  יכולים  המכרז. והובלתו 
רשימת   את  תגדיל  כאמור  תוספת 
הסתם  מן  גם  ומכאן  למכרז  המציעים 

 חיסכון כספי למועצה. 

לסעיף   בהתייחס  נדחית  מאחר   4.6הבקשה  ב, 
 שהנ"ל נמחק מהצו.  

לסעיף   סף  ,{ד}4.6בהתייחס  ישונה    4.2תנאי 
   ויירשם, כדלקמן:

מזון  פרטי  לממכר  תקף  עסק  רישיון  בעל  "המציע 
לפר בהתאם  ו/או    4.7יט  ארוזים,  ו/או   4.7)ב(  )ד( 

לפריט   )עסקים    4.6בהתאם  עסקים  רישוי  לצו  )ד(, 
, ו/או למציע פטור מאת  2013טעוני רישוי(, תשע"ג  

להחזיק   מחויב  אינו  הוא  לפיו  המקומית,  הרשות 
תשכ"ח   עסקים  רישיון  חוק  פי  על  ,  1968ברישיון 

הפעילות  עיקר  מתנהלת  בו  למקום  בהתייחס  וזאת 
 ". העסקית שלו

 
 ישונה ויירשם כדלקמן:  5.1.2כמו כן, סעיף 

העתק נאמן למקור של רישיון עסק על שם המציע, 
ו/או    4.7לפריט    בהתאם   ו/או בהתאם    4.7)ב(  )ד( 
טעוני   4.6לפריט   )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  )ד(, 
מאת    רישוי(, פטור  בדבר  למקור  נאמן  העתק  ו/או 

ל מחויב  אינו  הוא  לפיו  המקומית  החזיק הרשות 
 .  1969ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח 

  4.3סעיף  . 2
 5עמוד 

תעודת כשרות ניתנת בד"כ לפריטים 
 עצמם . 

ד מאחר ומדובר בשיווק מזון יבש וכלים ח
את   עמייםפ לשנות  מהמועצה  נבקש 

פריט.  כל  עבור  כשרות  לתעודות  הדרישה 
בדרך  ניתנות  המציע  ע"ש  כשרות  תעודות 

למאפיות   המייצרות כלל  מסעדות  או    ,
 מזון.

  הבקשה מאושרת באופן הבא:
 יתוקן ויירשם כדלקמן:  4.3סעיף 

למועצה,  שיספק  הפריטים  כי  מתחייב  "המציע 
בעלי  הינם  המכרז,  למסמכי  ב'  במסמך  כאמור 

 ."כנדרש כשרות
 

 ישונה ויירשם, כדלקמן: 6בעמוד  5.1.3סעיף 
הס" בתנאי  עמידתו  להוכחת  המציע  מאת  ף  תצהיר 

למסמכי המכרז, חתום   במסמך ד', בנוסח הקבוע  4.3
     על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד".

 
מעודכן   ד'  מסמך  זה,  הבהרות  למסמך  מצ"ב 
למסמכי   במקור  שצורף  ד'  מסמך  את  המחליף 

 המכרז. 
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 : 15בעמוד  17בסעיף  28בהתייחס לפריט  הבהרה ושינוי מטעם המועצה

 
 מחיר מירבי בש"ח  )כולל מע"מ( שם חברה תיאור פריט   מס"ד

, OZ9כוסות קשיחות לשתייה חמה  . 28
 יח' 1000גרם,  6משקל של פחות 

----------- 100   ₪ 

 
  :כללי

 .12:00בשעה   25.7.2021יום הינו ב הצעותהמועד האחרון להגשת מודגש בזאת, כי  .1

,  17סעיף  . 3
 15עמוד 

עוגת הבית נבקש להוסיף גם   12פריט מס'  
בשל עוגות  המייצרת  עוגלה  המותג  ל את 

 גרם.  340טעמים באריזת 
בלבד  אחת  עוגה  מייצרת  אוסם  חברת 

 גרם בטעם סופלה שוקולד.  340במשקל 

 :הבקשה מאושרת באופן הבא
  

יעודכן כך שבמקום משקל של:   12. פריט מס'  1
 גרם.   400גרם, יירשם:  340

 
 חדש: 34כמו כן, יתווסף פריט . 2

שם   תיאור פריט 
 חברה 

בש"ח  מרבי  מחיר 
 מ( )כולל מע"

הבית/   עוגת 
שונים   סוגים 

 גרם  350

  7 עוגלה  

  
  

  17סעיף  . 4
 15עמוד 

מים באריזת חצי ליטר נמכרים  31פריט 
נבקש  יחידות . 24 בד"כ באריזה של

יה כנדרש אך בפועל  ילהגיש מחיר לשיש
 ומחיר בהתאמה. 24לספק 

 הבקשה נדחית. 

אתר.  כללי   . 5 לכל  מינימום  הזמנת  תהיה  האם 
₪   350ד"כ הזמנת מינימום של  מקובלת ב

 לפני מע"מ. 

 הבקשה נדחית. 
בסעיף   ראו התיקון  זאת,  עם   29בעמוד    6.7יחד 

 לחוזה המסגרת: 
 

המזון  מוצרי  לאספקת  השוטפות  ההזמנות  "ככלל, 

ייעשו  פעמיים  החד  והכלים 

של  במינימום  השבוע,  במהלך 

לכל   150 מע"מ(  )כולל   ₪

הזמנה )הזמנה לעניין זה , הינה 

עבור ההזמנ שתוזמן  הכוללת  ה 

השונות   המחלקות  כלל 

הפריטים  לגבי  במועצה(, 

העוקב.  לשבוע  המוזמנים 

והכלים  המזון  מוצרי  אספקת 

בין  תתבצע  פעמיים  החד 

בימים   14:00-  08:00השעות  

וחמישי,  שלישי  ראשון, 

 בשבוע לאחר קבלת ההזמנה. 

במקרים מיוחדים כאשר ייכתב על   -"הזמנה דחופה "
א "הזמנה דחופה", יספק הספק את  ההזמנה כי הי

 "שעות בלבד.  4המוצרים בתוך 
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 מועד מעודכן בדבר ישיבת פתיחת מעטפות ייקבע בהמשך.  .2
המכרז,  .3 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

כל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל כ .4

 מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .5

ידי מורשה החתימה  -דין עלעל המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כ .6

 מטעמם.

  
 ______________________ שם המציע :

 
 כתובת:        ________________________    

 
 _________________________ טלפון:        

 
 _________________________ חתימה:    

 
 
 

 מסמך ד' 
 תצהיר בדבר ניסיון המציע 

 י הסף   להוכחת עמידת המציע בתנא

 לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה 

 ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע. המציע________ )"הנני משמש כ____________ מטעם ________  .1

באספקת מוצרי ( 2016-2020שנים מלאות מתוך חמש השנים האחרונות ) 3-בהמציע הינו בעל ניסיון מוכח 

ש"ח  200,000מזון וכלים חד פעמיים כדוגמת המוצרים במכרז זה, ללקוח אחד לפחות, בהיקף מצטבר של 

 השנים כאמור.  3-לפחות )כולל מע"מ(, לכל אחת מ

 :להלן פירוט ניסיון המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף

שם הגוף  
)מזמין  

 השירותים( 

 [Vאספקת מוצרים  ]יש לסמן ב
 

תקופת מתן  
השירותים חודש/  

שנה עד חודש/ שנה  
[2016-2020  ] 
 

היקף כספי  
מצטבר )כולל 

מע"מ( בכל אחת 
שנים   3-מ
[2016-2020 ] 

איש הקשר בגוף  
השירותים(,  )מזמין 

תפקידו ברשות,  
מס' טלפון של איש 

 הקשר 
 
 
 

  מוצרי מזון 

 כלים חד פעמיים  
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  מוצרי מזון 

 כלים חד פעמיים 

   

 
 
 

  מוצרי מזון 

   כלים חד
 פעמיים 

   

 
 
 

  מוצרי מזון 

 כלים חד פעמיים 

   

מציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר יחתם על ידי ה •

 לנוסח מסמך זה. 

 :על המציע לצרף להצעתו ולמסמך הנ"ל

 המלצות מטעם הגופים שצוינו על ידו בתצהיר זה.   .1

 העתק נאמן למקור של רישיון עסק כנדרש בתנאי סף. .2

 

עודת  בנוסף, הריני מתחייב כי הפריטים שאספק למועצה, כאמור במסמך ב' למסמכי המכרז, הינם בעלי ת

 כשרות כנדרש.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

  ______________       _____________                          
 חתימת המצהיר                      תאריך                      

 
 אישור                    

כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה 

המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם 

המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  

 כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה

                
 
 

   ______________________ 
 חתימת וחותמת עורך דין                            

 
 
 
 


