
 

 

 לעיתון ת פרסוםמודענוסח נספח 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 
 

  20/21מכרז פומבי 
 ועדות הקלפי במהלך הבחירותבעלי תפקיד בואספקת כריכים ושתייה עבור 

 לכנסת
 

 20/21מכרז פומבי  ( מודיעה כי הוציאה"המזמין"ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן:  .1
)להלן:  לכנסת ועדות הקלפי במהלך הבחירותתפקיד בו בעליאספקת כריכים ושתייה עבור ל

 (. "השירות"
 

 והיקפה ההתקשרות מהות .2
 תומערכשתי לנה יתקופת ההתקשרות ההמתבקשות על ידי הוועדה הן עבור  ההצעות .2.1

עם מתן זכות ברירה למזמינה, לפי  ,לפי המועד המאוחר מביניהם ,שנים 6או  בחירות
 ,שנים 6או  בחירות תומערכבתקופה נוספת שתי שיקול דעתה, להאריך את ההתקשרויות 

  .המועד המאוחר מביניהםלפי 
 מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד. .2.2
במסמכי  לצורך שינוע המזון כמפורט אך ורק מציע רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה .2.3

 .המכרז
ן אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו או המזמי .2.4

 לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 סף להשתתפות במכרזהתנאי  תמציתלהלן  .3
 הגשת הצעה במועד הכוללת את הנספחים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.  .3.1
, 2016, 2015, 2014בכל אחת מהשנים  מינימלי, בעל מחזור כספי שנתיהיות על המציע ל .3.2

 לפי המפורט להלן:
מחזור כספי מינימלי  תכולת ההצעה

 מע"מ( כולל)
 ₪ 500,000 אזור אחד

 ₪ 1,000,000 שני אזורים
 ₪ 1,500,000 שלושה אזורים

הקודמים להגשת  החודשים האחרונים 12בתוך מוכח מעשי בעל ניסיון על המציע להיות  .3.3
 :ובמצטבר, בהתאם לכל המפורט להלן לקוחות 2לפחות ההצעות באספקת כריכים עבור 

סה"כ כריכים  תכולת ההצעה
 שסופקו

כמות כריכים 
 שסופקו בכל מוקד

 מספר מוקדי אספקה מינימלי

מוקדים, במרחק מינימלי של  3לפחות  כריכים 10,000 כריכים 30,000 אזור אחד
 זה מזהק"מ  20לפחות 

מוקדים, במרחק מינימלי של  6לפחות  כריכים 10,000 כריכים 60,000 שני אזורים
ק"מ זה מזה, וברדיוס של  20לפחות 

 ק"מ 50לפחות 
מוקדים, במרחק מינימלי של  9לפחות  כריכים 10,000 כריכים 90,000 שלושה אזורים

ק"מ זה מזה, וברדיוס של  20לפחות 
 ק"מ 100לפחות 

 .רבנות ראשית/אזורית ידי-לבעל תעודת כשרות בתוקף ע המציע הוא .3.4
 ,בעל רישיון עסק בתוקף לפי חוק רישוי עסקיםקבלן משנה מטעמו הוא  אובעצמו המציע  .3.5

עסקים (לפי צו לרישוי עסקים  'ד 4.6מהות העסק לפי סעיף  הכולל אישור, 1968-"חהתשכ
לרבות מספרי הרכבים  ,קירורב הכולל אישור להובלת מזון ,1995-"התשנ ,)טעוני אישור

 המורשים לביצוע ההובלה.
 ;המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עצמאי .3.6
בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים המציע עומד בדרישות  .3.7

ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם  2016-והוראת שעה(, התשע"ו 10ציבוריים )תיקון מס' 
 ; 1998-התשנ"ח מוגבלות,



 

 

ולפי חוק  1991 –המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א  .3.8
. אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, ההרשעה 1987 –שכר מינימום, תשמ"ז 

 ;האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו להצעה
 .לא חלה על המציע הערת עסק חי .3.9

 .והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי המכרזיודגש כי הנוסח המלא 
  

 הבהרה שאלות והפניית המכרז מסמכי קבלת .4
של ועדת הבחירות, שכתובתו אינטרנט ניתן להוריד מאתר המסמכי המכרז את  .4.1

www.bechirot.gov.il  )"09.11.2017החל מיום )תחת המדור "מכרזים ודרושים. 
כל אדם לפנות אל  רשאי, 12:00בשעה 16.11.2017ליום  ועדהחל מיום פרסום המכרז  .4.2

ולהעלות כל  vadatb@knesset.gov.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  בכתבהמזמין 
 בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

 
 ההצעה תוקף .5

. במקרה שהמציע אשר זכה במכרז יחזור בו 10.4.2018ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום  .5.1
צעתו או שההתקשרות החוזית אתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא, במהלך מה

התקופה האמורה לעיל, המזמין יהיה רשאי להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה 
כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות 

 שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. 
, ובלבד 10.4.2018לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר המזמין רשאי  .5.2

 שהמציע נתן את הסכמתו לכך. 
 

 ותההצע הגשתאחרון לומועד  מקום .6
להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות  ישההצעה  את

, באמצעות הנחתה במרכז 12:00בשעה  10.12.2017, ולא יאוחר מיום המכרז במסמכי כמפורט
המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, באזור התעשייה חבל מודיעין, רח' 

 או אלקטרוני דואר, בדואר הצעות לשלוח אין. 08:30-12:00ה' בין השעות -, בימים א'6השקד 
 . בפקס
 שתוגש לאחר המועד האמור תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין.  הצעה

 
 המכרז סוג .7

המכרז הינו דו שלבי. בשלב הראשון ועדת הבחירות תבחן את עמידתן של ההצעות והמציעים 
בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף. בשלב השני יפתחו 

 הצעות המחיר וייבחר זוכה בהתאם להוראות המכרז. 
 

 ל הוראות מודעה זו.למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות ע
 


