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 3102/8מכרז מס 

 אספקה ותפעול לוגיסטי תחום המזון 
 "לוציםח"ולתוכנית " לעבדה ולשומרה" לתוכנית 

 

 הזמנה להציע הצעות

 

לאספקת מזון לתוכנית הצעות להציע בזאת ן מזמי ( "הארגון": להלן) ארגון השומר החדש 

 .הכל כמפורט במסמכי המכרז , "מרהולעבדה ולש"

 .www.hashomer.org.il  בכתובת, הארגוןניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של 

 . mariana@hashomer.org.il ל "אבדו 00323302/8 שאלות הבהרה תועברנה עד למועד

 

אמצעות יש להגיש ב, י המציע כנדרש"חתומים ע ,הנדרשים את ההצעה בצרוף כל מסמכי 

 3 2:22/שעה  01323302/8מיום  לא יאוחר  mariana@hashomer.org.il ל  לכתובת "הדוא

 

 3 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 

  /20-1/3331ים בירורלטלפון 
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 הזמנה לקבלת הצעות

 אספקה ותפעול לוגיסטי תחום המזון 
 "חלוצים"ולתוכנית " לעבדה ולשומרה" לתוכנית 

 מטרת המכרז 3א

לצורך אספקה ותפעול לוגיסטי של תחום המזון לתוכנית ( אחד או יותר) איתור ספק

 ".חלוצים"ולתכנית " לעובדה ולשומרה"

ניתן למצוא באתר האינטרנט , "חלוצים"-ו, "לעובדה ולשמרה"אודות התוכניות פרטים 

 https://www.hashomer.org.il1:בכתובת, (הארגון –להלן )של השומר החדש 
 

 תקופת ההתקשרות 3ב

, ולפרק זמן של שנהה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה תקופת ההתקשרות הינ ./

ההתקשרות לחדש את , לפי שיקל דעתו הבלעדי, ארגון שומר לעצמו את הזכותה

 .ככל שיראה לנכון, זמן נוספיםלפרקי 

במקרה , דייהזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מי לארגון .0

 .או בחלק מהן, והזוכה לא יעמוד בדרישות מכרז זה
 

 תנאי סף –תנאים מוקדמים להשתתפות  3ג

 :רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים להלן

 :סף מינהלייםתנאי  ./

I. יע הינו תאגיד עליו לצרףאם המצ: 

 במקרה )מהשנה האחרונה , נסח תאגיד רשמי של רשם התאגיד הרלבנטי

 (. על השותפות להיות רשומה כדין, של שותפות

 דין על שמותיהם של מורשי החתימה של המציע-אישור מעורך. 
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II. עליו לצרף תעודה המעידה על היות  –ר "מלכ1במידה והמציע עוסק מורשה

 .שה לעניין חוק מס ערך מוסףהמציע עוסק מור

III.  עליה להיות עמותה רשומה כדין ברשם העמותות  עמותהאם המציע הינו

 .ובעלת אישור ניהול תקין

IV. עסק רשומים כדין1שותפות1על המציע להגיש תעודה המעידה על חברה. 

V. בדבר העסקת עובדים זרים ד "י עו"ומאומת עחתום  על המציע להציג תצהיר

אכיפת ניהול )ק עסקאות גופים ציבוריים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חו

( שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, תשלום חובות מס, חשבונות

   .791/ –ו "התשל

VI. ואה חשבון או יועץ מס ר, על המציע להמציא אישור בר תוקף מפקיד מורשה

[ נוסח חדש]המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה 

הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ,  791/ –ו "תשל, וחוק מס ערך מוסף

, 791/ –ו "התשל, (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)ציבוריים 

ד שנה קודם עליו לשאת תאריך ע, אישור שהוצא על ידי רואה חשבון

 .לתאריך ההצעה

VII. 798/-ח"התשכ, על המציע להיות בעל רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים 

 (.לצו רישוי עסקים 6.1לרבות פריט )

VIII.  המציע צריך להחזיק בכל האישורים הנדרשים הנדרשים לפעילותו לפי כל

 .דין

IX.  תקפה כשרותתעודת על המציע להחזיק. 

X. ל משרד החינוך"ככל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנ. 

XI.  ניתן להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותףלא. 

האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה והזוכה מתחייב 

 3לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות ארגוןהלעדכן את 

אליה לא יצורפו כל האישורים , הסף כל הצעה-רשאי לדחות על היהיארגון ה

 3ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן -וזאת , המפורטים לעיל, כיםוהמסמ

, הבלעדי ודעת-לפי שיקול, את הזכות ושומר לעצמ ארגוןה, מבלי לפגוע באמור לעיל

שיוגשו , בקשר להצעות, לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב

 3למכרז זה
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 :תנאי סף מקצועיים .0

I3 מתוך חמש השנים שקדמו למכרז זה ,םלמציע ניסיון של לפחות חמש שני ,

 .אירוח וכיוצא בכך1פעילויות1באספקת מזון לאירועים

II. מנות 2,222/אספקת מזון בהיקף של לפחות 1למציע ניסיון מצטבר של הסעדה.  

  :ת המציעהצהרו 3ד

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי  ./

המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע 

מבין ויודע  ,הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות, בחן את כל הנתונים ,הנדרש

 . כל התנאים הנדרשים לביצוע השירות והסכים להם בהתאם להצעתו את

הכישורים , הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, כמו כן .0

כי הוא עומד  ,הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והסגולות המקצועיות והאחרות

שהיא לספק וכי הוא מסוגל מכל בחינה  ,ל התנאים המקדמיים האמורים דלעילבכ

  .הכל כמפורט במסמכי המכרז -את השירות בצורה הטובה ביותר 

 .הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז .3

 שינויים והסתייגויות  הכנסתאיסור  3ה

 .  לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז , אסור למציע למחוק ./

משום הסתייגות , מורמחיקה או תיקון כא, לראות בכל שינוי הא רשאייארגון ה .0

  .ולפסול את הצעת המציע, החוזה1המציע מתנאי המכרז

  שאלות הבהרה 3ו

. הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע, מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי ./

בהתאם להנחיות מי שימונה כי מלבד מסמכים אלו יתבצע השירות גם , מובהר בזאת

 . מטעמהאו מי 1ו  )"רכזת הרכש:" להלן)   למכרז זה וכאחראי מטעמ הארגוןעל ידי 

י "תובא ע ,או שאלה, כל הסתייגות, ואי התאמה בין מסמכי המכרז, שגיאה, סתירה .0

 ,בלבד" word" המציע לתשומת לב המנהל בכתב בפורמט

תשובת  . 00.23.02/8ממועד לא יאוחר  mariana@hashomer.org.il  באמצעות

הבהרות או , כל פירושים. ותהא סופיתלכל הנרשמים למכרז תשלח  רכזת הרכשה

  .ארגוןלא יחייבו את ה רכזת הרכשי גורם אחר מלבד ה"או ע1פ ו"הסברים שניתנו בע

ת או אי קבלתה לא יזכו א האו מי מטעמ1ו רכזת הרכשאיחור בקבלת התשובה מצד ה .3

 . הצעת המציע בהארכת המועד להגשת

mailto:באמצעותmariana@hashomer.org.il
mailto:באמצעותmariana@hashomer.org.il
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הבהרות  הליתן מיוזמת האו מי מטעמ1וכת רכזת הרכש מוסמ, מבלי לפגוע באמור לעיל .6

  .שנרשם למכרזאו לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי 1לאמור במכרז ו

  .ממסמכי המכרז בלתי נפרד  שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק והבהרות תשובות .1

  מסמכים .ז

 :תוכל מציע יצרף להצע

 .נסח תאגיד רשמי של רשם התאגיד הרלבנטי /

 .אישור עורך דין על שמות מורשי החתימה 0

 (ח"רו1ד"י עו"העתק מאושר למקור מאומת ע1מקור) מ"עוסק מורשה לעניין מע 3

 .אישור ניכוי מס במקור 6

 ניהול תקין: לגבי עמותה 1

ום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים תצהיר בכתב חתום בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשל 1

( שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, תשלום חובות מס, אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

 . 791/ -ו "התשל

ע מנהל רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמצי, על המציע להמציא אישור בר תוקף מפקיד מורשה 9

הנדרש לפי ,  791/ –ו "תשל, וחוק מס ערך מוסף[ נוסח חדש]פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה 

אישור , 791/ –ו "התשל, (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 .עליו לשאת תאריך עד שנה קודם לתאריך ההצעה, שהוצא על ידי רואה חשבון

 .לפי חוק רישוי עסקים, ון עסקרישי 8

 .לפי כל דין, כל רישיון או היתר נוסף הנדרש לצורך פעילות המציע . 7

 תעודת כשרות .2/

 .ל משרד החינוך"מסמכים הנדרשם על פי חוזר מנכ .//

י שנים את "ת עפהמפרטטבלה בצרוף  (0)הנדרש בסעיף ג, הצהרה להוכחת הניסיון באספקת מזון .0/

   .ה ואופי הפעילותמקומות ההעסק

 

 הגשת ההצעותמועד ואופן  3ח

 אספקה ותפעול לוגיסטיח עבור "בשסכום האת מסמך ההצעה  על גביהמציע יציין  ./

 . המוצע על ידויומי עבור תלמיד  בתחום המזון
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( "מחיר התמורה:" להלן)כמפורט בהצעה , י המציע"כי המחירים המוצעים ע ,מובהר .0

מ וכן את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא "כוללים מע

למען הסר ספק לא תתווסף למחיר . הכרוכות באספקת השירות על פי תנאי המכרז

ד בשנת ההתקשרות התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למד

  . הראשונה

על המציע למלא ולחתום על טופס . למכרז ףפס המצורוההצעה תוגש אך ורק על גבי הט .3

 .וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז ההצעה

 90נספחיה וצרופותיה למשך , מרכיביה, כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה .6

להאריכה לתקופה לדרוש  רשאי יהא ארגוןה. ההצעות יום מהמועד הקבוע להגשת

 .נוספת

אמצעות יש להגיש ב, י המציע כנדרש"חתומים ע, הנדרשים את ההצעה בצרוף כל מסמכי  13

שעה  01323302/8מיום  לא יאוחר  mariana@hashomer.org.il ל  לכתובת "הדוא

/2:22 3 

 תימה על ההצעה אופן הח 3ט

מספר הזהות שלו , יחתום המציע תוך ציון כתובתו, אם ההצעה תוגש על ידי יחיד ./

 . ויצרף את חתימתו

יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום  ,ההצעה תוגש על ידי שותפות אם .0

ובצרוף חותמת , מספרי זהותם וכתובתם, תוך ציון שמם המלא, בשם השותפות

ף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום כן תצור. השותפות

  .השותפות

יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד  ,י תאגיד"אם ההצעה תוגש ע .3

  .הרישום שלו ובצרוף חותמת התאגידכתובת התאגיד ומספר , תוך ציון שמם המלא

 בחירת הזוכה 3י

 .ל הצעה אחרתאו כ1מחויב לבחור בהצעה הזולה ביותר ו ארגוןאין ה ./

 .הארגון רשאי יהיה לבחור ביותר מספק אחד .0

 :יעשה כמפורט להלן את תנאי הסף שקלול ההצעות שעברו .3

 12%לאיכות ההצעה יינתן משקל של 

  12%להצעת המחיר יינתן משקל של 

 :בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן .6

mailto:mariana@hashomer.org.il
mailto:mariana@hashomer.org.il
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I. טים ת בתנאי הסף המפורהצעה שאינה עומד – בדיקת התנאים המוקדמים

 3תיפסל, יללע

II. להלןשעל פי הפרמטרים , ייבדקו מרכיבי האיכות של ההצעות - בשלב ראשון. 

III.  הצעות המחיר של מציעים  יבדקו - בשלב שני. 

IV. לצורך קביעת הציון הסופי יונים ישוקללושני הצ בשלב השלישי . 

 תהיה ועדת המכרזים, (חמישים נקודות)לצורך בדיקת מרכיב האיכות : רכיב האיכות .1

ובכישוריו , המקצועיבניסיונו , בחוסנו הכלכלי ,ביכולתו, להתחשב בין השאררשאית 

ובכל פרט אחר שנדרש המציע  ,בהמלצות, של המציע לספק את השירות בטיב מעולה

מהאמור לעיל יצוין כי מבלי לגרוע . פ תנאי המכרז והוראותיו"או למלא ע1להציג ו

 .ם מציעהקודם ע ןעל סמך ניסיו גם להתחשב לעניין זה היה רשאיי הארגון

ולייתר ( 12%)הצעת המחיר הנמוכה ביותר יינתנו מלוא הנקודות ל : המחיררכיב  .1

 . ד באופן יחסי להצעה זולה ביותרההצעות יינתן ניקו

  :דוגמא

 (תזכה במלוא חמישים הנקודות)ח "ש 62: המחיר הנמוכה ביותרהצעת 

 ח"ש 82: הצעת מחיר נוספת

 :עת המחיר הנוספתעבור הצהניקוד 

 נקודות 01= 12*62182

הניקוד עבור =  12כפול , חלקי ההצעה הנוספת, ההצעה הזולה ביותר: החישוב במילים

  .ההצעה הנוספת

 
 י המכרז "חובת הזוכה עפ .יא

ויכול שנה משך תקופת ההתקשרות הראשונית תהיה ל .הזוכה יידרש לחתום על חוזה ./

 .בהתאם לצרכי הארגון, שהיא תתחדש

, אשר תכסה, יידרש הספק להציג לארגון פוליסת ביטוח, סגרת חוזה ההתקשרותבמ .0

 .את כל הפעילות של הספק נשוא מכרז זה, לשביעות רצון הארגון

לזוכה בדבר זכייתו במכר  ארגוןימים מתאריך הודעת ה 9תוך  ארגוןהזוכה  ימציא ל .3

: במילים)ח "ש 2,222/ערבות בנקאית חתומה להבטחת מתן השירות נשוא המכרז בסך 

תוקף הערבות יהיה לכל תקופת ההתקשרות עם . (שקלים חדשים עשרת אלפים

  .הארגון
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על סכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל  .6

מבלי לתת כל הודעה , רשאי יהא הארגון, כמו כן. עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז

לזוכה לא . להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, או התראה

עם מציע  ארגוןשל ה ואו זכות לפיצוי עקב התקשרות1או תביעה ו1תהיה כל טענה ו

  .אחר במקומו

או 1או כל טובת הנאה על פיו ו, כולו או מקצתו, את החוזההזוכה לא יסב ולא יעביר  .1

  . התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין

לפי חוזה זה  הארגוןהזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ .1

הא רשאי לסרב ארגון יה. ארגוןהאלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של , לאחר

 .הן זלבקשות הזוכה בעניי

 התמורה  .יב

מחיר  ,יקבל הזוכה תמורה בהתאם לאמור בהצעת המציע קרי, בגין אספקת השירות ./

במכפלת ) שננקב על ידי הספק בהצעתולתלמיד  בתחום המזון אספקה ותפעול לוגיסטי

בכפוף לאישור המנהל בדבר כמויות מנות התמורה תשולם . (הכמויות שסופקו בפועל

  .תנאי החוזהובכפוף ל המזון שסופקו בפועל

בגין אספקת  ארגוןכי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי מצד ה, מובהר בזאת .0

מכל מין וסוג , בין מיוחדות ובין כלליות, וכן את כל ההוצאות, מ"וכוללים מע, השירות

הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל , שהוא

כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים , כן מובהר. וזההתחייבויות המציע נשוא הח

נוספים מכל מין וסוג שהוא למעט הפרשי הצמדה למדד החל מהשנה השנייה 

 . להתקשרות

ח המפרט את מספר המנות שסופקו "דוחשבונית בצרוף אחת לחודש יעביר הספק  .3

יועבר  תעבור השירובדוק את נכונות החשבון והתשלום י ארגוןה .במהלך אותו החודש

  . לספק על פי תנאי התשלום המפורטים בהסכם

 . מועדי תשלום שנהוגים בארגון 0לפי  61+ התשלום יהא חודשי לפי שוטף  .6

 הבהרות .יג

או 1חלק מהשירות בלבד ו קבלתאו להחליט על 1לבטל את המכרז והארגון ראשי  ./

ו עתבהתאם לשיקול ד, חלק מן השירות למועד מאוחר יותר חלקלהחליט על דחיית 

לפרסם  ארגוןרשאי ה, כן כמו. הארגוןאו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות 1הבלעדי ו

 .אף אם אלו נכללו במכרז, אספקה ותפעול לוגיסטי בתחום המזוןמכרז אחר לצורך 

או חלק ממנו מכל 1בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו .0

או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף 1ה כל תביעה ואו לזוכ1לא תהא למציע ו, סיבה שהיא
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או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא 1והמציע ו, אם יגרם לו נזק כאמור

 . ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו

רשאי לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר  ארגוןה .3

 יסניתאו אם קיים חשש כי ההצעה תכס1כזה ו

בטענות או בדרישות כלפי , לא יבוא בתביעות, לרבות זוכה, כי מציע, מובהר בזה .6

, או הפסקת שירות1או אספקת השירות ו1חתימה על חוזה ובבגין כל עיכוב , ארגוןה

  .זמנית או קבועה

מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת , לרבות זוכה, כל מציע .1

דרישה או , והוא מוותר על כל טענה, ירות זמנית או קבועהאו הפסקת ש1החוזה ו

 . עקב כך ארגוןתביעה כלפי ה

 

 יפה שי חדד         

 מנהלת רכש ולוגיסטיקה

 ארגון השומר החדש    
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 לכבוד
  ארגון השומר החדש 

  

  3102/8 'מכרז מס

 אספקה ותפעול לוגיסטי בתחום המזון 
 "חלוצים"ותוכנית " לעבדה ולשמרה"לתוכניות 

 הצעת המציע
  

כי קראתי בעיון את כל מסמכי , מצהיר ________________________מ"אני הח ./
לאספקה ותפעול לוגיסטי בתחום המזון לתוכניות המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי 

  ,("השירות:"לןלה)כהגדרתם במסמכי המכרז  "חלוצים"ותוכנית " לעבדה ולשמרה"
 .               המכרזהכל בהתאם למסמכי 

לרבות פרסום ההודעה למציעים , כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, הנני מצהיר .0
, תנאי השירות, כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, אתר האינטרנט של השומר החדשב

אני , ידועים ומוכרים לי, טיב השירות וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירות
יודע את כל הפרטים הנוגעים למתן השירות ואני מציע לקבל על עצמי  מסכים להם והנני

ובכלל זה ,את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות 
  .או כל חלק ממנו1לספק את השירות ו

  :אני מצהיר בזאת כי .3

כח , יםהכל, הכישורים, ההיתרים, הרישיונות, הכשירות, המומחיות, הנני בעל הידע ./.3
בהתאם , הציוד ואפשרויות המימון הדרושים לביצוע התחייבויותיי מכח המכרז, האדם

  .לכל מסמכי המכרז
כמפורט , הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז .3.0

במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 
וועדת המכרז שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל כי ל, ידוע לי . הנדרשים

 ,התאמתי למתן השירות, מומחיותי, ניסיוני, מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי1מידע
להנחת  ,המסמכים1לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע

 . דעתה

אבצע את , בחוזה עימיתקשר י ארגוןכי במידה ואזכה במכרז וה, הנני מתחייב .3.3
המלא של  ולשביעות רצונ ,בהתאם למסמכי המכרז כולם, התחייבויותיי בשלמותן

 (."רכזת הרכש:" להלן)למכרז זה  וכאחראי מטעמ וושל מי שימונה על יד ארגוןה

י כל דין לצורך קיום התחייבויותיי  "אני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ, כמו כן .3.6
 .  נשוא המכרז

או תקן לצורך מתן השירות 1י כל דין ו"נני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפה .3.1
לרבות דרישות משרד הבריאות בנוגע לאספקת מוצרי מזון ודרישות כל דין , נשוא המכרז

  .באופן אישי, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל
כשר על פי  יהיהעל ידי  מבלי לפגוע בכלליות האמור הנני מתחייב כי המזון אשר יסופקו .3.1

 .כדיןתעודת כשרות 
לאספקה ותפעול לוגיסטי בתחום המזון לתוכניות ידוע לי כי אקבל את התשלום עבור  .3.9

ובהיקף שיסופקו ועבור שירות זה , ככל שיסופקו, "חלוצים"ותוכנית " לעבדה ולשמרה"
  .בלבד
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 .שני מועדים הנהוגים בארגון השומר החדשיום ב 61+ ידוע לי כי התשלום הינו לפי שוטף .3.8

תגרור  במועד הנדרש או צוות התפעול1ו עוד ידוע לי כי כל שעת איחור באספקת הטובין .3.7
לי כי תשלום הקנס המוסכם דוע י .על ידי ארגוןר ישולמו לשח א"ש 500בסך  מוסכם קנס

לתבוע פיצויים בגין נזק אשר ייגרם לו בשל איחור , אם יראה לנכון, לא ימנע מאת הארגון
 . באספקת השירותים

גם אם לא , ובכלל זה בחוזה במסמכי מכרז אלהכי כל התחייבות המופיעה , ידוע לי .2/.3
 .  מחייבת אותי, הוזכרה במפורש בחלק זה

: מיליםב)₪  2,222/  ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של"להבטחת קיום הצעתי מצ .6
י הלשכה "רים לצרכן המתפרסם עצמודה למדד המחי, (אלפים שקלים חדשיםעשרת 

כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת  ,המרכזית לסטטיסטיקה
 .י תנאי המכרז"עפ, ההצעות למכרז

או אם לא אבצע את הפעולות 1כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו, אני מצהיר בזאת .1
 , כלולה בחוברת מכרז זואו כל התחייבות כלשהי אחרת ה, כולן או מקצתן, לעילהמנויות 

להתקשר עם , לחלט את הערבות הא רשאיי ארגוןוה .אאבד את זכותי לאספקת השירות
הכל , ים לשם קבלת השירות נשוא הצעתי ולבטל את הזיכיון שניתן לי1ים אחר1ספק

או זכות 1או תביעה ו1הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו. כמפורט במסמכי המכרז
 . עם מציע אחר במקומי ארגוןשרות הלפיצוי עקב התק

  :ידוע ומוסכם עלי כדלקמן .1

ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב , במידה ואזכה במכרז דנן .א
וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע  הארגון השומר החדשמאושר על ידי 

  .המכרז

או לא יתקבלו כל 1ו תקציב מאושר לביצוע השירות ארגוןבמקרה בו לא יהיה ל .ב
או 1לא יתבקש ביצוע השירות על ידי ו, או ההרשאות1האישורים התקציביים ו

  . או תביעה עקב כך1יתבקש ביצוע השירות באופן חלקי בלבד ולא תהיה לי כל טענה ו

ל את  רשאי לבט הואכולה או חלקה וכי , מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ואיננ ארגוןה .ג
הכל בהתאם לשיקול , או להחליט על הגדלת או הקטנת או ביטול התקציב1המכרז ו

  .הבלעדי  ודעת

כולו או , כי במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו .ד
בשינויים הנדרשים , ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי ,מכל סיבה שהיא ,חלקו

  .בנסיבות העניין
או תביעה בכל הנוגע 1או דרישה ו1כי לא תהיה לי כל טענה ו, היר בזאת מפורשותהנני מצ .9

או שינוי היקף רכישת השירות בכל זמן ,דחיית ביצועו , או בקשר עם ביטול המכרז1ו
לא אהיה , מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל. כמפורט דלעיל, מכל סיבה שהיא, שהוא

  .יגרם לי נזק זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם 
הוצע  אשר משתתףלאספקה יומית אחת להינה המחיר  ארגוןהתמורה לה אהיה זכאי מה .8

כי לא , הנני מצהיר בזאת. בלבד, בפועל באותו החודש המשתתפיםבמכפלת מספר , על ידי
זמנית או , הפסקת השירותבשל , ארגוןבטענות או בדרישות כלפי ה, אבוא בתביעות

על ידי מציע , אם יינקטו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, ם יגרמוא, אשר יגרמו , קבועה
 . או צדדים שלישיים כלשהם

תעמוד הצעתי , ידוע לי ואני מסכים כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז .7
 . יום 30בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

ימים מהמועד האחרון להגשת  90ל הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה ש .2/
יוארך תוקפה של הצעתי  ארגוןדרוש היבמידה ו. ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז

היא מחייבת את כל , אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד .ימים נוספים 90למשך 
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ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון , החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד
 . יד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחודיח

והיא עומדת בתוקפה , לשינוי או לתיקון, הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול .//
  .ומחייבת אותי כאמור דלעיל

 חמש שנים הנני בעל ניסיון קודם מוכח לפחות , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .0/
כדוגמת נשוא באספקה ותפעול לוגיסטי בתחום המזון המסתיימות במועד הגשת ההצעות 

 . ל"מנות במצטבר במהלך השנים הנ 2,222/מכרז זה ובהיקף של לפחות 
מכל , לליותבין מיוחדות ובין כ -כוללים את כל ההוצאות , המחירים הכלולים בהצעתי .3/

על פי תנאי  -נשוא המכרז באספקה ותפעול לוגיסטי בתחום המזון מין וסוג הכרוכות 
  3מ"המחיר כולל מע. ליעד הנדרשהמכרז לרבות הובלת המזון 

בהתאם לכל תנאי  ,הנני מתחייב לספק את המזון נשוא המכרז, אם אזכה במכרז הנדון .6/
וזאת , ארגוןהמלא של ה וביעות רצונולש, לפי מחירי היחידה שרשמתי בהצעתי, המכרז

 . שידרשובמועדים 
הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הגורמים האחרים  .1/

, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי, ידועים ומוכרים לי, המשפיעים על העבודה
 והובלת, הלרבות אריזת, ועל כל מרכיבי, ובהתחשב בהוצאות הכרוכות באספקת המזון

 . הכרוכות במילוי תנאי המכרז וכל יתר ההוצאות
  .פ החוזה"הנני מתחייב לספק את המזון במועדים שידרשו ממני ע .1/

 

 

 ולראיה באתי על החתום 

 _______________________________ ____________________________ :שם המציע
  

  (שותפות או אחר, חברה, אדם)תיאורו 
 _________________   __________________:נא לפרט

  

 _____________ 1____________  :פ.ח. 1 ז.ת
 

 ____ __________________________________________________________: כתובת
 

:  טלפון
___________________________________________ ____________________ 

  
 ___________  ________________________________________:כתובת דואר אלקטרוני

  
 : שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע

 
 ____________________________________________________________________ 

  

  _____________________________________________________________ :חתימות
   

 

 . _____________________  : תאריך
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  )ב"שותפות וכיו, חברה, כשהמציע הוא תאגיד משפטי): אישור חתימה
  

 : י"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"רו1ד"עו_________________, מ "אני הח
  

  (ימולא כשהמציע הוא אדם)________ .___ ז.ת__________ ה "ה ./
  

 (ימולא כשהמציע הוא תאגיד)____________. ז.ת__________ה "ה .0
  

 . ____________ ז.ת__________ה "ה  
  

וכי חתמו על , ולחייב אותו________________ : וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד
 . מסמך זה בפני

 
 

  
 חתימה                               תאריך     
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 פעול לוגיסטי תחום המזון אספקה ותמכרז פרטי 
 "חלוצים"ולתוכנית " לעבדה ולשומרה"לתוכנית  

 

 3מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 3א

 :כללי פרטי ההתקשרות 3ב

הספק יעביר לרכז הרכש בארגון פרטי איש קשר מולו תתבצע כל התקשורת במהלך  ./

 .תקופת ההתקשרות

ל תוכנית לעבדה ולשומרה ישראל על ידי מתאמת המסעות שזמנות לספק יבוצעו הה .0

לאש הקשר אצל  ל"לדואקבוע  הזמנה שליחת פורמטאו תוכנית חלוצים באמצעות 1ו

 . הספק

ז "חודש טבלת הצפי ללוהבתחילת , מתאמת המסעות תשלח לאיש הקשר של הספק .3

 .יובהר כי הצפי אינו מהווה שום התחייבות כספית כלפיי הספק. החודשי

שעות לפני היציאה  06ר לספק שבוע מראש ותעודכן סופית עד ההזמנה הראשונית תועב .6

 . למסע

מקום , כמות משתתפים, תאריכי המסעות, קבוצה1בהזמנה יצוין ויפורט שם בית ספר .1

  (.משתתפים לקבוצה 01כמות המשתתפים בחלוקה של )כמות קבוצות בישול , לינה

בהתאם  ים במקבילבפריסה ארצית לעיתים אף במספר מוקדהשירות ייתן את לספק  .1

או מקומות 1או לאזורים ו1ללא התחייבות לכמות ו, לדרישה ושיקול דעת של הארגון

 . ספציפיים

או הכשר 1ו או צמחוני1ו או מזון טבעוני1ו בכל הנוגע להזמנת מזון לבעלי רגישויות .9

 לא .זמנהכמות מדויקת בה לציין זאת לפי מתאמת המסעותיהא זה באחריות , מהדרין

 3המותאמות המנות עבור עלות ספתתו תהיה

 . הספק יספק מזון כשר לפי הוראות משרד החינוך לרבות כשרות הכלים  .8

 ימי המסעיום מבהתאם לכמות משתתפים ולכל  הציוד הנדרשהספק יספק את כל  .7

 והוראות תפעול  מפרט ציודראה . מוצרי אריזה וכדומה, כלי אוכל, לרבות ציוד בישול

 3' אוסימנו  מהמכרזד המהווה חלק בלתי נפר

להגיע ליעד המצוין בהזמנה במועד הנדרש לטובת תחילת תפעול לוגיסטי על פי על הספק  .2/

 . הנדרש ז"הלו

הספק לפעול בשיתוף פעולה עם הגורם הרלוונטי בארגון או מי ואפשר לנציג ביצוע על  .//

 .איכותו ואופן התפעול הלוגיסטי, בדיקות מדגמיות לכמויות המזון

 ל למתאמת המסעות"ש חשבונית מרכזת עבור כל חודש קלנדרי שתשלח בדואגייהספק  .0/

 .בצרוף העתק ההזמנות לאותו החודש

על הספק להקפיד על הפרדת החשבוניות עבור תוכניות לעבדה ולשומרה ישראל וחלוצים  .3/

 .והעברתן למתאמת הרלוונטית לצורך מעקב והעברה לתשלום

כלכלה במכפלת כמות משתתפים ובמכפלת  הספק תכלול מחיר השירות ליום חשבונית .6/

 .ימי הכלכלה

ת צורכי המזמין וזאת בהתאם התואמת אכמויות המזון באחריות הספק לספק את  .1/

או איכות 1במידה  ויימצא כי הכמויות אינן מספיקות ו.  לידיעתו וניסיונו המקצועי
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ת המזון ללא או ישפר איכו1הספק להגדיל את הכמויות ועל  , המזון אינה ברמה הנדרשת

 .תוספת מחיר לארוחה כאשר מדובר בשינויים סבירים

בצע שינויים בתפעול הלוגיסטי בהתאם לדרישות הארגון כאשר מדובר בשינויים יהספק  .1/

 . ללא תוספת בעלותוסבירים 

 תוכנית ארוחות 3ג

באחריות מתאמת המסעות  .תוכנית הארוחות עלולה להשתנות על פי דרישת הארגון

 .על כל שינוי לעדכן את הספק

 

 תוכנית לעבדה ולשומרה  ./

 
  -/יום  

 
  -0יום 

 
  -3יום 

 
  -6יום 

 

 + + + - קריצת בוקר 
 + + + - ארוחת בוקר

 + + + - ארוחת צהריים
 - - + + פריסה 

ארוחת  ארוחת ערב
 המבורגר

ארוחת על 
 ה'הפלנצ

ארוחה 
 מבושלת

- 

 - + - - פינוקי מדורה
 

 

 תוכנית חלוצים .0

 . ימי מסע 0-1בתוכנית זו נעים בין  המסעות

  /יום  
 

  0יום 
 

  1יום  6יום  3יום 

 + + + + - קריצת בוקר 
 + + + + - ארוחת בוקר

 + + + + + ארוחת צהריים
 - + + + + פריסה 

 - + + + + ארוחת ערב
 - + + + + פינוקי מדורה

 

 

 מפתח מושגים 3ד

 .כ כמות משתתפים במסע"סה –משתתפים ' מס  ./

 .משתתפים 01 -קבוצה .0

 01סירים לקבוצה של  0 -קרי. משתתפים לסיר 1/ -קבוצה בבישול פוייקה .3

 .משתתפים

 ארוחות  3ה
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באחריות הספק יהא לבחון את . י הארגון"הכמויות הינן הכמויות המומלצות ע ./

י  שיקול דעתו לשביעות רצון "צרכי הארגון  ולספק את הכמויות הנדרשות עפ

 .הארגון

, ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, קריצת בוקר: כלול את הארוחות להלןיום כלכלה י .0

 .פינוקי מדורה, ארוחת ערב, פריסה

 .הספק יתמחר עלות יום כלכלה שיכלול עלות המזון והתפעול הלוגיסטי .3

 :תפריטים .6

 קריצת בוקר בעלות            

 הערות  כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 
   יחידות תה 12 ' יח 8 הת

קילו  וופלים או  /   עוגיות או וופלים
 עוגיות יבשות

 

  'גר 500  סוכר
   'גר 32/  נס קפה עילית 

  ליטר 0  חלב 

חלב סויה לפי *
 דרישה 

  ליטר / 

 
 

 ארוחת בוקר           

 הערות  כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 
  'יח 38 'יח L  /.1ביצים 

  ג"ק / 'גר 62 'קוטג
  ג"ק / 'גר 62 נה לבנהגבי

  'גר 912 'גר 32 גבינה צהובה 
  ליטר 3  חלב 

חלב סויה לפי *
 דרישה

  ליטר / 

  'גר 912 קרטונים 0  (צהוב)קורנפלקס 
  'יח 01 'יח / עגבניה
  'יח 01 'יח / מלפפון

  'יח 3/ 'יח 2.1 גמבה
  כיכרות  1  לחם פרוס

  'גר 012 'גר 2/ שוקולד השחר
, מלח -ניםתבלי
 פלפל

מכל ' גר 22/ 
 סוג

 

 
 

 ארוחת צהריים             

 צהריים בפריסה' אופציה א            

 הערות  כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 
 82%פסטרמה 

 מהכמות הכוללת 
   'גר 122  'גר 82

 02% טונה
  מהכמות הכוללת

  'גר 012 'גר 12

  'יח 12 'יח 0 לחמניות אצבע
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לטים סוגי ס 0
, טחינה –למריחה 
 מטבוחה

מכל סוג ' גר 22/
 סלט מריחה

ג מכל סוג "ק 0.1
 (סוגים 0)סלט 

 

  'יח 12 'יח 0 שקיות קטשופ
  'יח 12 'יח 0 שקיות מיונז
  'יח 01 'יח / שקיות חרדל

  ג"ק 0  שימורים מלפפון
ירקות פרוסים 

בקופסאות 
 פלסטיק

 'יח 8-מלפפון 
 'יח 8 -עגבניה

 'יח 8-גמבה

 

 
 

 צהריים כריכים ארוזים '  אופציה ב             

 הערות  כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 
  'יח 12 'יח 0 לחמניות אצבע

באחוזים  תוספות
: מסך הכמות

 12%חביתה 
 02%טונה 

צהובה 1בולגרית
32%  

   

אופציה 
 :טבעוני1צמחוני

שניצל טבעול 
שמותאם גם 

 לטבעונים

   

  'יח 01 'יח / פרי העונה

 
 

           

 פריסה            

 הערות כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 
מרק עשיר מירקות 

 טריים 
  ליטר 2/סיר  

  ג"ק 0.1 'גר 22/ שקדי מרק
  'יח 01 'יח / פירות העונה 

 
 

 

 לעבדה ושומרה  ארוחת ערב 

 המבורגר ארוחת  ' אופציה א 

 הערות  הכמות לקבוצ כמות למשתתף מוצרים 
  ג "ק 6 'גר 12/ המבורגר זוגלובק

 ' יח / לחמניות המבורגר
 

  

שימורים מלפפון 
 חמוץ 

  ג"ק / 

  ג"ק /  שימורים זיתים
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  ' יח 01 'יח / עגבניה
  'יח 01 'יח / מלפפון

  'יח 01 'יח / גמבה
  'יח 1 'יח 2.06 בצל

  חסה 0  חסה
  ג"ק 0.1  אורז

 אריזות3* ' גר 122 ג"ק 1./  חומוס למריחה
  'יח 12 'יח 0 שקיות קטשופ

  'יח 12 'יח 0 שקיות מיונז
  ליטר /  שמן קנולה
  ליטר 16/  תיבול -מיץ לימון

, פלפל -תבלינים
 מלח

מכל סוג ' גר 22/ 
 תבלין

 

אפשרות *
1 לצמחונים
 –טבעונים 

המבורגר מן הצומח 
  המותאם לטבעונים

   ' יח 0

 
 

 ה 'פלנצארוחת ' אופציה ב            

 
 הערות  כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 

  ג "ק 6.01 'גר 92/ חזה הודו 
 ' יח / פיתה

 
  'יח 01

שימורים מלפפון 
 חמוץ 

  ג"ק 0 

  ג"ק /  שימורים זיתים
  ' יח 01 'יח / עגבניה
  'יח 01 'יח / מלפפון

  'יח 01 'יח / גמבה
  'יח 1 'יח 2.06 בצל

  חסה 0  חסה
 'גר 622*חבילות  8 ג"ק 3.0 'גר 32/ פסטה

רוטב עגבניות 
 מוכן

  ליטר / 

 אריזות3* ' גר 122 ג"ק 1./  חומוס למריחה
  'יח 12 'יח 0 שקיות קטשופ

  'יח 12 'יח 0 שקיות מיונז
  ליטר /  שמן קנולה
    תיבול-מיץ לימון

, פלפל -תבלינים
 כורכום, מלח

סוג מכל ' גר 22/ 
 תבלין

 

אפשרות *
1 לצמחונים
שניצל  –טבעונים 

תירס טבעול 
המותאם 
  לטבעונים

   ' יח 0

 
 

 ארוחה מבושלת      ' אופציה ג          
      

 הערות כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 
  'יח 91 'גר 01/ קציצות ברוטב או שניצל

 -טבעוני1 מנה צמחונית
שניצל תירס או המבורגר 

    'יח 0
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שמתאים צומח מן ה
 טבעוניםל

בתנור עם עשבי  ' יח 01  פתיתים 
 תיבול

  ג"ק 0.1 'גר 22/ ירק מבושל 
מכל סוג ירק ' יח 8  סלט ירקות 

, מלפפון)
 (גמבה,עגבניה

 

  ג "ק 0 'גר 82 טחינה
  כיכרות 3  לחם פרוס 

 
         

 חלוצים  ארוחת ערב           

 מוקפץ  רוחת א' אופציה א          

 
 הערות כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 

  ג"ק 0.1 'גר 22/ רצועות חזה הודו
  'יח 01 'יח / פיתות

לקט ירקות 
 -חתוכים למוקפץ

, גזר, פלפל בצבעים
 כרוב

כ "ג סה"ק 1 ' גר 022
 הירקות

 

  'יח 3/ ' יח 2.1 עגבניה 
  'יח 3/ ' יח 2.1 מלפפון 

  'חי 3/ ' יח 2.1 גמבה 
  'יח 2/ 'יח 2.6 מוקפץ+בצל לסלט

  'יח 0  חסה
  'יח 1  פרפל חריף 

  ג"ק 0  אורז
  ליטר /  שמן קנולה

  ל"מ 312  ילי'רוטב צ
  ל"מ 312  רוטב טריאקי

  ליטר 16/  לתיבול -מיץ לימון
, מלח -תבלינים

, כורכום, פלפל
 . פפריקה

מכל סוג  ' גר 12/ 
 תבלין

 

אפשרות *
1 יםלצמחונ

שניצל  –טבעונים 
תירס טבעול או 

המבורגר מהצומח 
  המותאם לטבעונים

   ' יח 0

 
 

 המבורגר ארוחת ' אופציה ב           

 
 הערות  כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 

  ג"ק 6 'גר 12/ המבורגר 
  'יח 01 ' יח / לחמניות המבורגר

  'יח 3/ ' יח 2.1 עגבניה
  'יח 3/ ' יח 2.1 מלפפון 

  'יח 3/ ' יח 2.1 חסה
  'יח 1 'יח 2.06 בצל
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 'גר 622*חבילות 8 ג"ק 3.0 'גר 32/ פסטה
  ליטר /  רוטב עגבנויות מוכן 

  ליטר /  שמן קנולה
  ליטר 16/  לתיבול -מיץ לימון

  'יח 12 'יח 0 שקיות קטשופ
  'יח 12 'יח 0 שקיות מיונז

, מלח -תבלינים
 פלפל

וג מכל ס' גר 22/ 
 .תבלין

 

אפשרות *
1 לצמחונים
שניצל  –טבעונים 

תירס טבעול או 
המבורגר מהצומח 

  המותאם לטבעונים

   ' יח 0

 
 
 
 
  ארוחת פוייקה ' אופציה ג 

 הערות  כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 
 חזה הודו קוביות 

 
  ג"ק 3.912 'גר 12/

  ג"ק 3 'גר 02/ אורז
מיקס ירקות 

 -חתוכים גס
 גזר, בטטה, א"תפו

  ג"ק 1.01 'גר 012

  'יח 3/ 'יח 2.1 עגבניה 
  'יח 3/ 'יח 2.1 מלפפון 

  0  חסה
  'יח 8  פוייקה+סלט -בצל
  (ראש)' יח 3  שום

  חבילות 0  פטרוזיליה
  גדול' יח /  סלט -כרוב 

  ג"ק 0.1 'רג 22/ חומוס למריחה
  ג"ק 622 'גר 1/ טחינה גולמית 

  ליטר /  שמן קנולה
, מלח -תבלינים

, כורכום, פלפל
 . כמון, פפריקה

גר מכל סוג  12/ 
 תבלין

 

  ל"מ 922  ילי מתוק'רוטב צ
  'יח 3/ 'יח 2.1 פיתות 

 
 

 ארוחה מבושלת      ' אופציה ד          
      

 הערות כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 
  'יח 91 'גר 01/ קציצות ברוטב או שניצל

 -טבעוני1 צמחוניתמנה 
שניצל תירס או המבורגר 

שמתאים מן הצומח 
 טבעוניםל

    'יח 0

בתנור עם עשבי  ' יח 01  פתיתים 
 תיבול

  ג"ק 0.1 'גר 22/ ירק מבושל 
מכל סוג ירק ' יח 8  סלט ירקות 

, מלפפון)
 (גמבה,עגבניה

 

  ג "ק 0 'גר 82 טחינה
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  כיכרות 0  לחם פרוס 
 
 

 ורה פינוקי מד        

 
 הערות כמות לקבוצה כמות למשתתף מוצרים 

  ג"ק / 'גר 62 ביסקוויטים
  'גר 122 'גר 02 שוקולד השחר

  ג"ק 0 'גר 82 קמח לבן
 
 
 

 ז תפעול לוגיסטי"לו 3ו

ז התפעול הלוגיסטי לפי הפירוט להלן שחוזר על עצמו בכל יום "על הספק לעמוד בלו ./

  :מימי המסע

 .קבלת פנים פריסה -לינה הגעת משתתפים למתחם  9:22/

 .עמדות הבישול פרוסות מראש, תחילת בישול קבוצתי  8:22/

 .חיסול ארוחת ערב 02:22

 הקמת עמדות מדורה  22:/02:22-0

 .קריצת בוקר 21:22

חלוקת ארגזי מזון 1 ארוחת בוקר במקביל הכנת עמדות לארוחת צהריים  9:32

 לארוחת צהריים

. עונות השנה1 השתנות בשל אילוצים נקודתיים במסעז הינו קבוע אך עלול ל"הלו   .0

 .ז"מתאמת המסעות תעדכן את הספק על כל שינוי הצפוי בלו

הספק כי עמדות המזון יהיו מוכנות וזמינות לשימוש במועד הנדרש בכדי לא באחריות  .3

 .ז"לגרום לעיכובים בלו

ובסיום  הספק לשמור על אזור עבודתו בחאן הלינה נקי ומסודר במהלךבאחריות  .6

 . העבודה

לרבות השלמת ענה בתפעול ים למתן 1הספק מתחייב להעמיד לרשות הארגון עובד .1

 .ב"תפעול כירות גז וכיוצ, ציוד חסר1מזון

 .ניקיון1 הארגון יהא אחראי להעמיד לרשות הספק תורנים לטובת  ביצוע הכנות מזון .1

 י הספק"תמחור שירות ע 3ז

   .הצעת המחיר על הספק להשלים

מ "כולל מע₪ _____________  -(אספקת מזון ותפעול לוגיסטי)ם כלכלה עלות יו

 3למשתתף
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 ________________ -תאריך

 ____________חותמת + חתימה________________  -תפקיד_______________-שם מלא
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 והוראות תפעול מפרט ציוד   -'נספח א

 

 פריסה  –עמדות קבלת פנים  .1

י מספר הקבוצות שיכללו את הציוד לפי הפירוט "פנים עפעל הספק להציב עמדות קבלת 

 :  להלן

 3 (שולחנות שקיימים בחאן הלינה)מפות אלבד  + ל צמודים "שולחנות קק 

 ג שולחן הקבוצה"י התפריט מונח ע"מזון עפ. 

 01 קעריות מרק 

 01  כפות 

  מצקת למרק 

 

  משתתפים 01בישול עצמי בקבוצות של  .8

שול על פי כמות הקבוצות ולצייד כל עמדה לפי פירוט על הספק לסדר את עמדות הבי

 : להלן

 3 (שולחנות שקיימים בחאן הלינה)מפות אלבד  + ל צמודים "שולחנות קק 

 0  ארגז עם מוצרי המזון בהתאם לתפריט הארוחה  בחלוקה: 

 0ארגז  /ארגז 
 בשר פחממה

 פיתות1לחמניות המבורגר תבלינים 
 סלטי מריחה ירקות 

  חמוצים
 

מתחילת ' דק 1/ -לאחר כ 0עם תחילת הבישול הקבוצתי וארגז  /הספק ימסור ארגז *

 3הבישול הקבוצתי

 0 (העבודה' על נק /הבישול ו' על נק /)קטורים 'פרוז 

 0  כירות גז 

 מגן רוח לכירה 

  ג מלא "ק 1בלון גז 

 0  מכסים+ סירים גדולים 

 ה או מחבת רחבה 'פלנצ 

 1  כפות ערבוב 

 /2 ך סכיני חיתו 

 קולפן 

 0 מלקחיים 

 /  פותחן 
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 0 תרבד 

 0 יםמכס +ם מיגסטרונו 

 1 קרעות ערבוב 

 1 קרשי חיתוך 

 מסננת לפסטה 

 0  קנקני מים 

  (ם "סכו, כוסות , צלחות)כלי אוכל לכל משתתף 

 

 עמדות קריצת בוקר  .3

על הספק לסדר עמדות קריצת בוקר בהתאם לכמות הקבוצות ולצייד כל עמדה לפי 

 :הפירוט להלן

 י התפריט "עפ מזון 

 תרמופורט מים חמים לכל קבוצה 

  כוסות שתיה חמה 

  כפיות 

 

 עמדות ארוחת בוקר  .4

  למסע המזון יסופק בארגזים לפי כמות הקבוצות   0בתוכנית לעבדה ולשמרה ביום

 . פריסה פרוסה על שולחנות לפי כמות הקבוצות 6-ו 3והתפריט  ובימים 

 לחנות לפי כמות הקבוצות בתוכנית חלוצים ארוחת בוקר פרוסה על שו . 

 ללא תלות באופן ההגשה יש לצייד את הקבוצות בכלי אוכל מתאימים. 

 

על הספק לסדר עמדות ארוחת בוקר בהתאם לכמות  -בשולחנות ארוחת בוקר  3א

 :הקבוצות ולצייד כל עמדה לפי הפירוט להלן

 3 (שולחנות שקיימים בחאן הלינה)מפות אלבד  + ל מוצמדים "שולחנות קק 

 לפי כמות הביצים מקושקשת 1הספק יכין לכל קבוצה חביתות -י תפריט "מזון עפ

 .בתפריט וכן ירקות חתוכים לפי כמות הירקות בתפריט

 ארוחת בוקר בארגזים 3ב

 מזון את הי כמות הקבוצות שיכללו "הספק יציב עמדות לחלוקת ארגזי המזון עפ

 .תפריט הי "עפ
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 ת לפי כמות הביצים בתפריט וכן ירקות ביצים קשו -בארגז  הספק יכין לכל קבוצה

 .חתוכים בקופסאות לפי כמות הירקות בתפריט

 ארגז לכל קבוצה  -המזון יסופק בארגזי קרטון 

 

 

 ארוחת צהריים  .5

או עמדות פריסה או ארגזים  –אפשרויות תפעול על פי הנחיה של מתאמת המסעות 

 . כריכים ארוזים 

 וצות בכלי אוכל מתאימיםללא תלות באופן ההגשה יש לצייד את הקב. 

 

בהתאם לכמות  להכנת פריסהעל הספק לסדר עמדות  -עמדות הכנת פריסת צהריים  .א

 :הקבוצות ולצייד כל עמדה לפי הפירוט להלן

 0  מפות אלבד לכל קבוצה + שולחנות כתר. 

  מזון על פי תפריט. 

 יש לצייד כל עמדה באמצעים לאריזת הכריכים . 

 

 ת צהריים עמדות חלוקת ארגזי ארוח 3ב

 מזון את הי כמות הקבוצות שיכללו "הספק יציב עמדות לחלוקת ארגזי המזון עפ

 .תפריט הי "עפ

 ארגז לכל קבוצה  -המזון יסופק בארגזי קרטון 

 

 עמדות לחלוקת ארגזים צהריים כריכים  3ג

  הספק יציב עמדות לחלוקת ארגזי כריכים. 

 ארגז לכל קבוצה  -הכריכים יסופקו בארגזי קרטון 

 

 

  ציוד נוסף .6

 נפות לקמח לפי כמות קבוצות . 

 לפי כמות קבוצות' סאג . 

 קערות גדולות להכנת בצק לפי כמות קבוצות . 


