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מועצה אזורית משגב
מכרז פומבי מס' 07/22
לאספקת ארוחות במסגרות רווחה של מועצה אזורית משגב
 .1מועצה אזורית משגב (להלן – "המזמין") ,מזמין בזה מציעים ,אשר מתקיימים בהם ,תנאי הסף
המפורטים להלן ,להציע הצעות לאספקת ארוחות למסגרות  ,הפועלות באמצעות אגף רווחה וקהילה
במועצה אזורית משגב (להלן" :מסגרות" ו" -השירותים" בהתאמה).
 .2רשאים להציע הצעה ,תאגידים רשומים כדין בישראל ,העומדים במועד הגשת הצעות ,בכל התנאים
המפורטים להלן:
א.

ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בייצור ואספקה של ארוחות למוסדות חינוך ,בהיקף פעילות
מצטבר של לפחות  500מנות ביום (בממוצע חודשי) .להוכחת העמידה בתנאי זה על המציע לצרף
להצעתו אישור רו"ח המאשר את פעילות המציע כאמור לשנים הרלוונטיות .הניסיון צריך
שיהא של המציע עצמו

ב.

המלצות משלושה לקוחות קודמים (מהם שניים לפחות הינם רשות מקומית ו/או מוסד חינוך
ו/או מוסדות רווחה) לכל אחד נתן המציע שירותי הסעדה של לפחות  200ארוחות ביום במשך
לפחות שנתיים.

ג.

רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי"ח – .1957

ד.

המציע מפעיל באופן שוטף וקבוע לפחות מטבח פעיל אחד ויש בידיו רישיון תקף לניהול עסק
שניתן על ידי הרשות המקומית הרלוונטית לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח ,1968-לכל מטבח,
כאמור.

ה.

על המציע להחזיק מטבח מבשל אשר בבעלותו או מושכר על ידו .המטבח יהיה כזה המשרת את
המציע בלבד ,מנוהל ומפוקח על ידו.

ו.

על המציע להיות בעל רשיון עסק תקף ורישיון ממשרד הבריאות .לצורך הוכחת העמידה בתנאי
סף זה על המציע לצרף להצעתו העתק מהרישיונות.

ז.

על המציע להיות בעל תעודת כשרות שניתנה מאת הרבנות הראשית לישראל ולצרף להצעתו
העתק/ים תואם למקור של תעודת/ות כשרות לכל מטבח ברשימת המטבחים.

 .3את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה או באמצעות אשראי/העברה בנקאית/צ'ק במשרדי אגף הכספים
בטלפון  04-9902026במועצה בימים א'-ה' ,בשעות  9:00עד  ,15:30תמורת תשלום בסך של ( ₪ 300שלוש
מאות שקלים חדשים) שלא יוחזרו למציע.
 .4ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,ע"י קבלת מסמכי המכרז לדוא"ל לאחר פנייה
בכתב לליאב לוי ,מנהל הרכש בכתובת .liav@misgav.org.il
 .5את ההצעות יש להגיש עד ליום  31/03/2022בשעה  14:00במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים במוקד
המוניציפלי בכניסה לבניין המועצה (קומה ג') .מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה
הנקובים לעיל לא תידון.
 .6על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך של  6000ש"ח בתוקף עד ליום .03/07/2022
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 .7שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה  .liav@misgav.org.ilוזאת עד ליום
 23/03/2022בשעה  .14:00על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל
או בטלפון  .04-9902056כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.
 .8יצוין שרכיב המחיר איננו השיקול הבלעדי ,וכי בבחינת המציעים וההצעות יינתן ניקוד גם למדד הניסיון
,המלצות.
 .9על מועד פתיחת המעטפות ,תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז .המציעים רשאים להיות נוכחים
במועד פתיחת המעטפות/יוזמנו להשתתף בשיחת .ZOOM
 .10עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,וכן
לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.
 .11האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז גובר על נוסח זה.
דני עברי
ראש המועצה האזורית משגב
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