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רפי מאי – מנהל תחום מכרזים
נגה מאיר – סגנית חשב המוסד
תחילת כנס ספקים בשעה 10.35
מר יגאל גלעדי סקר והדגיש והדגשים כדלקמן:
 .1יש להקפיד על מילוי ערבות בנוסח המצורף לחוברת המכרז .מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח
המבוקש הצעתו תדחה.
 .2את מסמכי המכרז במלואם ,אפשר להוריד מאתר האינטרנט של המוסד .יש להגיש את ההצעה
בכתב יד ברור ע"ג הצעת המחיר שבחוברת המכרז בלבד .יש להגיש את ההצעה בשתי
מעטפות נפרדות .באחת הצעת המחיר בלבד ,ובשנייה כל יתר המסמכים.
 .3על המציע למלא את כל עמודת הצעת המחיר .מציע שלא ימלא את כל הסעיפים הצעתו
תפסל  .בהצעת המחיר קיים סעיף לכשרות מהדרין .הסעיף מבוטל .אין צורך להתייחס אליו.
 .4אני מבקש מכולם לחתום על דף ההשתתפות בכנס ספקים .מציע שלא חתם לא יוכל להשתתף
במכרז.
 .5התשובות לשאלות שיועלו בסיור יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד והתשובה הקובעת היא זו
שתיכתב באתר האינטרנט של המוסד.
ההצעה כוללת הפעלת המזנון הכוללת ארוחת בוקר ,ארוחת צהריים ,מכירת מצרכים שונים ,ביצוע
משלוחים וכיבודים לישיבות ואירועים כאלה ואחרים של המוסד לביטוח לאומי .הבישול הוא בישול
מקומי בהתאם לדרישות במסמכי המכרז.
המוסד לביטוח לאומי מספק את הציוד לבישול וקירור כל שאר הציוד )כלי הגשה ,צלחות סכו"ם וכו'
יסופקו ע"י המציע לאחר שיקבלו את אישור המוסד( והכל בהתאם לכתוב במסמכי המכרז .המציע
הזוכה יקבל את הציוד כשהוא תקין .בגמר ההתקשרות הציוד יעבור בדיקת טכנאי וכל הליקויים
שימצאו ותוקנו ע"י מפעיל המזנון ועל חשבונו.
כל המחירים שיוגשו בהצעה יהיו כוללים מע"מ.
עובדים – יורשו להיכנס לעבוד בבנייני המוסד עובדים שיאושרו ע"י אגף הביטחון של המוסד ובהתאם
לסידורי הביטחון.
רפי  -יש להקפיד להגיש את ההצעות כשהן נפרדות )בשתי מעטפות( כמו-כן יש להגישן במועד .לא
יתקבלו הצעות שיגיעו מעבר לתאריך הנקוב במודעת הפרסום.
נוגה – אני מבקשת להקפיד למלא את הצעת המחיר ולהקפיד להפריד בין שתי ההצעות שיוגשו.
בעמודת "הצעה המחיר" חובה לרשום מחיר ולא הנחה באחוזים.
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שאלות
שאלה:

אם יש מקרר ישן והלך המנוע מי מתקן?

תשובה :המציע הזוכה יקבל את כל הציוד כשהוא תקין .במידה ומכשיר כל שהוא כמו מקרר יתקלקל במהלך
תקופת ההתקשרות מפעיל המזנון יהיה חייב לתקן אותו .אם יתקלקל תוך חודש מהמסירה התיקון
יהיה באחריות המוסד.
שאלה:

האם נפתחו ההצעות שהוגשו במכרז הקודם?

תשובה :הצעות המכרז הקודם נפתחו למעט הצעות המחיר שהושארו בכספת .הצעות המכרז לא נבדקו
שכן נתגלתה בעיה שחייבה יציאה למכרז חוזר).אי קביעת מחיר מירבי(.
שאלה:

מדוע פורסם שוב מכרז פומבי ולא פנו רק למציעים שהיו במכרז הקודם?

תשובה :על פי תקנות חובת המכרזים ,והחלטות ועדת המכרזים אנו מחויבים לפרסם שוב מכרז פומבי.
שאלה:

מי קבע את המחירים בהצעת המחיר?

תשובה :המוסד החליט על המחירים המיירבים על פי שיקוליו.
שאלה:

מה מספר העובדים ושעות הפעילות?

תשובה :מס' משוער של העובדים מפורט במסמכי המכרז .שעות העבודה במוסד בד"כ הן .7.00-17.00
שאלה:

האם יש חופשות מרוכזות?

תשובה :כן יש חופשות מרוכזות בסוכות ובראש השנה ולעיתים גם שביתות עליהן אין שליטה.
שאלה:

איפה אפשר לקבל את מסמכי המכרז?

תשובה :ניתן לקבל את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של המוסד.
שאלה:

האם יש תשלום עבור השתתפות במכרז?

תשובה :ההשתתפות במכרז אינה חייבת בתשלום.
שאלה:

מי מפעיל היום את המזנון?

תשובה :חברת "שפר מזון".
שאלה:

מתי מועד ההגשה האחרון?

תשובה :יום רביעי  5.1.2010בשעה  12.00בדיוק.
שאלה:

כמה סועדים במזנון בכל יום?

תשובה :כמות הסועדים תלויה במפעיל המזנון היו תקופות שסעדו כ 60-סועדים ותקופות של מעל .200
.

3/..

- 3 -

שאלה:

מי משלם חשמל מים ומיסים?

תשובה :המוסד נושא בתשלום.
שאלה:

האם המוסד יכול לסגור את המקום לאירועים?

תשובה :כן בהתאם להסכם.
שאלה:

האם מפעיל המזנון יכול לקיים אירועים פרטיים?

תשובה :לא ניתן .כמו-כן אסור למפעיל לבשל אוכל במקום ולהוציאו החוצה ו\או להפעיל את המקום כמסעדה
לסועדים מבחוץ שלא במסגרת המוסד.
שאלה:

לכמה זמן ההתקשרות?

תשובה :תקופת ההתקשרות היא לשנתיים עם אופציה להארכה בשלוש תקופות נוספות בנות שנה אחת כל
אחת.

סיום הסיור בשעה 11.05

