
  

                            

  

 

 מקפ"ת –מרכזים קהילתיים פ"ת 
 2018/03' מס פומבי מכרז

 מוצרי מזון, שתייה וכלים חד פעמיים למרכזי מקפ"ת לאספקת
 כללי .1

בהם   מתקיימים אשר  מציעים בזה מזמינההעמותה ( " פתח תקוה )מקפת( )ע"ר(  )להלן קהילתיים מרכזים עמותת .א

והכל כמפורט במסמכי   י מזון, שתייה, וכלים חד פעמייםמוצר לאספקת הצעות להציע  ,להלן המפורטים הסף תנאי

 .)"הטובין או הציוד" :להלן( המכרז

מרכזים ואולמות ספורט הממוקמים ברחבי פ"ת. בנוסף, מקפ"ת מפעילה  40-למקפ"ת ישנם מלבד משרדי העמותה,  כ .ב

 ."צהרון"( )להלן: "מנהלה" או "מרכז" או "אולם" אוצהרונים   40-רשת צהרונים בפ"ת המונה כ

 חודשים כל אחת. 12עם הזוכה הינה למשך שנה בתוספת ארבע תקופות אופציה בנות   ההתקשרות .ג

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,  .ד

, בתוך מתנ"ס רמת 18תקווה רח' הפורצים  בפתח  העמותה  במשרדי)שלא יוחזרו( ₪  500ניתן לרכוש תמורת סך של  

 מי ואולם קבלנים סיור יתקיים .  לא 12.02.18החל מתאריך  13:00-ל 9:00בין השעות  2ורבר בבניין מקפ"ת קומה 

 התשובות את וכן עדכונים לקבל שיוכל בכדי המזמין למזכירות על השתתפותו להודיע מתבקש , הצעה להגיש ששוקל

 .03-9281700  לפוןבט ,לשאלות ההבהרה

 .12:00בשעה  20.02.18  מיום יאוחר לא וזאת ישלחו במייל בלבד הבהרה שאלות .ה

  אל מנהלת הרכש להפנות יש ההבהרה שאלות את

 reuth@makefet.matnasim.co.il  ל "רעות חנוכה בדוא

 .22.02.18עד לתאריך   השתתפותו על שהודיע מי לכל במרוכז יינתנו  ,השאלה צירוףב  ,שאלה שתישאל לכל תשובות

המזמין  בתיבת המכרזים ולקבל אישור מסירה ממנהלת הרכש הגב' רעות חנוכה או  במשרדי להגיש יש ההצעה את .ו

המכרזים כנדרש . האישור יהווה ראייה לכך שהמעטפה הוכנסה לתיבת  לוי קידר הגב' אתי ממנהלת לשכת מנכ"לית 

 מספר ציון למעט( מסומנת ולא במעטפה סגורה פ"ת, בתוך מתנ"ס רמת ורבר, בניין מקפ"ת(  18הפורצים  )רחוב

 . 12:00 בשעה  05.03.18 ליום עד ) המכרז

 הודעות לקבל מוסמך יהיה אשר ,זו להזמנה הנוגע עניין לכל מטעמו המוסמך קשר איש של פרטיו את יציין המציע .ז

 ל"דוא למשלוח כתובת  ,, כתובת )סלולרי( נייד טלפון  ,ישיר טלפון ,מלא שם :יכללו הקשר פרטי  .המציע בשם והנחיות

 .פקס ומספר

 שהייתה בדיקה כל שערך כמי ,ידועים לו הדין והוראות הפרטים ,העובדות שכל כמי המציע יראה ההצעה הגשת עם .ח

 מצדו תשמע לא .מטעמו מי או המזמין של כלשהו מצג על מךלא הסת הוא וכי  ,והגשתה ההצעה הכנת לשם לו נחוצה

 המופיע או/ו הקשור בהצעה עניין כל לגבי כלשהו פרט של ידיעה אי או/ו הטעיה או/ו טעות בדבר כל טענה המציע של

 .בה מופיע שאינו או/ו בה

 נתונים אימות ,הבהרה ורךלצ ,רלוונטיים נוספים ומסמכים פרטים להצעתו לצרף  ,חייב הוא אין אולם רשאי המציע .ט

 .הצעתו של מיטבית הצגה להבטיח מנת על נדרשים שלדעת המציע ,אחר צורך לכל או/ו דיווח עליהם

  ,הטעויות את לתקן רשאי יהיה המזמין ,סופר טעויות או חשבונאיות טעויות בהצעתו וייפלו במידה כי מסכים המציע .י
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המזמין ויודיע למציע  ידי על שתוקנה כפי הטעות תיקון את תכלול וההצעה ,תהא אשר לתיקון הכספית ההשלכה תהא

 ימי עבודה שהוא מושך את הצעתו בשל התיקון, כאמור. 3על התיקון בכתב והוא יוכל להודיע למזמין בתוך 

 .המכרז במסמכי מהמפורט שונה באופן יוגשו אשר הצעות להיפסל עלולות .יא

 שינויים .ההצעות הגשת עד למועד חלקם או כולם הבקשה במסמכי שינויים לערוך הזכות את לעצמו שומר המזמין .יב

 .הבהרה שאלות שאלו או התמודדותם על שהודיעו מי וישלחו לכל הבקשה ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו אלה

המזמין יבחר זוכה או מספר זוכים לפי שיקול דעתו  .זוכים למספר ההזמנה לפצל הזכות את לעצמו שומר המזמין .יג

 מציעים לא תהיה טענה כנגד כך.הבלעדי ול

לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר או בכל אמצעי תקשורת אחר למעט הגשה פיזית לתיבת המכרזים וקבלת אישור  .יד

 על הגשת המכרז.

אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כן רשאית העמותה לנהל מו"מ עם המציעים  .טו

 ז.ואף לבטל את המכר

חלק מהמוצרים במכרז נכללו במכרז אחר שפרסמה העמותה. העמותה שומרת על זכותה להחליט מי הקבלן ממנו  .טז

 תזמין מוצרים לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי.

 סף תנאי .2

עם הגשת  המסמכים הבאים הסף ולהגיש את כתנאי מוקדם לבחינת ההצעה והשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בתנאי

 הסף, כמפורט להלן: , לרבות אלו המעידים על עמידתו בתנאיההצעה 

השנים  3מוכח ומפורט באספקת הטובין למוסדות או ארגונים ציבוריים בהיקף דומה לעמותה, במהלך  ןניסיובעל  .א

 מסמך ב'(.-האחרונות )הצעת המציע 

ריים )אכיפת ניהול חשבונות( על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבו  .ב

 .1976התשל"ו 

אישור תקף של המציע בדבר היותו עוסק מורשה. כמו כן, מציע שהוא תאגיד, יצרף העתק נאמן למקור של תעודת  .ג

ההתאגדות של התאגיד, ככל שמדובר בחברה בע"מ יצורף תדפיס רשם החברות מלא מעודכן נכון למועד הגשת 

 רו"ח בדבר המורשים לחתום ולהתחייב בשמו של התאגיד.ההצעות, וכן אישור מעו"ד או 

)ב( לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  4.7בעל רישיון עסק תקף לממכר פרטי מזון ארוזים, בהתאם לפריט   .ד

 )ד( לצו זה. 4.7ו/או פריט  2013 -תשע"ג

 ק"מ מפתח תקווה. 10 -ל מרחק של כמציע יהיה מי שמקום עסקו )ממנו יסופקו המוצרים( מצוי במיקום שלא עולה ע .ה

תהא רשאית לדרוש מהמציע לצרף מסמך שנדרש לצרף למכרז ולא צורף ו/או השלמת מסמכים ו/או נתונים  העמותה .ו

 .וכן תהיה רשאית שלא להביא כלל לדיון הצעה שלא צורפו אליה המסמכים המפורטים לעיל

המכרז. הערבות תהא אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי  .ז

. הצעה 05.06.18תוקף הערבות יהיה עד ליום ₪.  20,000הניתנת לגבייה בפנייה חד צדדית של העמותה, בשיעור של 

 תיפסל. –שלא תצורף לה ערבות כנדרש 

 בברכה,

 רעות חנוכה

 מנהלת רכש מקפ"ת         


