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ספקים של החברה למתנ"סים לאספקת כיבוד בוקר וצהריים  רשימתלהצטרף ל פנייה

 לקורסים והשתלמויות במסגרת החברה למתנ"סים

 

)חל"צ( בדת לפנות ולבקשכם להגיש  כמת  החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

ספקים של החברה למתנ"סים לאספקת שירותי אירוח וכיבודים בישיבות    רשימתהצעה להכלל ב

מקיימת   שהחברה  בלודלרוב  והשתלמויות  החברה  החברה  או    במשרדי  מחוזות  )צפון,  במשרדי 

 דרום, מרכז, ירושלים וחיפה(. 

 

 כללי  .א

שמשר .1 ממשלתית  חברה  היא  למתנ"סים  בצאינמ   דיה החברה  לוד ם  המלאכה    עיר  .  4ברחוב 
בחדרים   וישיבות  הדרכות  קורסים,  מקיימת  בלוד  החברה  החברה  במשרדי  לכך  המיועדים 

 : בחמשת מחוזותיהו

 , בית הנוער, ירושלים105הרצוג   שד' הרב -מחוז ירושלים  .1.1

 , ב"ש 3רחוב חיים יחיל  -מחוז דרום  .1.2

 , לוד 4מחוז מרכז: רחוב המלאכה   .1.3

 , נשר 16  הנביאהדבורה  -מחוז חיפה  .1.4

 ץ כברי קיבו  -פוןצ וזמח .1.5

כי   .2 במפורש,  ומודגש  לדיני  פניה  מובהר  הכפוף  אחר  הליך  או  פומבי  מכרז  בגדר  אינה  זו 
 המכרזים.   

 התקשרות.  ה ללראות בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של החבר אין  .3

החברה   .4 של  המכרזים  ותצרפו    תאשרועדת  הנדרשים  המסמכים  את  יגיש  אשר  ספק  כל 
   רה.החב ספקי מזון של   מתילרש

   .שתוגשאין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה  .5

.  הזמנת שירותים בהיקף כלשהואין לראות בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של החברה ל .6
 י שיקול דעתה ובהתאם לצורך.היקף ההזמנות, לפאת ו/או לצמצם  החברה רשאית להגדיל 

 בקשת הצעות  .ב

השירותים, לרבות העסקת עובדים,  תן  נו  כללו את כל עלויותאחוז ההנחה שיגישו המציעים י .7
זמ למתנ"סים  ביטול  ו/או  לחברה  נסיעות  וכולל  עליהם  החלים  המס  היטלי  הכנה,  שעות  ן, 

 והכול בתאום עם המזמין. 

אחוז ההנחה  ( וימולאו ע"פ הנדרש.  2פס הצעת המחיר )נספח  טו  אחוז ההנחה יוגש ע"ג .7.1
 ולא תילקח בחשבון. נדרשא כמול הצעה שלא תהצעתו.  ן שיגיש המציע עם רו הינו ממחי



 

כוללת   .7.2 2 המחיר,  הצעת  ע"פ  לספק,  שתשולם  הספקהתמורה  עלויות  כל  הנובעות   את 
, אחסון, משלוח, שילוח, עלויות שכר עבודה, לרבות אריזה  מאספקת המוצרים לחברה,

, מסים  העלאתמסים או  בות, נסיעות, ביטוחים,  ישיהוצאות משרדיות, ציוד, הובלות,  
או   מכל    ומיתשל היטלים  אחרים  עקיפים,  חובה  ובין  ישירים  בין  שהוא,  וסוג  וכל  מין 

 ההתקשרות. למעט כנקוב בהסכם  הוצאה נוספת 

 תנאי סף לבחינת ההצעות .ג

על  ר .8 עונים  אשר  מציעים  הצעות  ולהגיש  להשתתף  הבאיםהשאים  באופן  קריטריונים   ,

 :  טברמצ

אח .8.1 משפטי  תאגיד  או  ישראל  תושב  שותפותיחיד  או  )חברה  הד  בישראל(. רשו,  כדין  מה 
 חן לא תיב -הצעה שלא תוגש כאמור

בעל  המציע   .8.2 להינו  הדרושים  והאישורים  ההיתרים  הפעילות כל  אספקת    קיום  ו/או 
בהצעתו    המוצרים עסקהכלולים  רישיון  וכיוצ"ב.לרבות  שילוח  יבצע      ,  שהמציע  ככל 

חלקן,יותיויבוהתחי  או  כולן  משנ   ,  קבלן  קיבאמצעות  יוכיח  מטעמו,  תרים  ההי ום  ה 
 אצל קבלן המשנה.  הנ"ל והאישורים 

ויש ל המציע   .8.3 גופים ציבוריים    י בר  יםאישור  ומנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם 
 ל. תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"

 וגבלות  ם ממקיים את דרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עהמציע  .8.4

 שיטות העבודה ותקופת ההתקשרות .ד

שעות מראש במייל מאיש    48מזון יקבל הזמנת עבודה לפחות  הי  פק ס  תלרשימ הספק שיצורף   .9

 שעות לפני אספקת ההזמנה ניתן יהיה לערוך שינויים.  24קשר. עד 

כמות  .9.1 האירוח,  סוג  את  תכלול  למשרדי  משתתפים  ההזמנה  האוכל  הגעת  ושעת  מחיר   ,

 החברה. 

 אפשריים. קה אספט תוך ציון אזורי  , קטלוג וקישור לאתר אינטרניגיש מחירוןיע  המצ .9.2

 אחוז ההנחה המוצע יהיה תקף לתקופה של שנתיים   .9.3

 אופן התשלום .ה

 למתנ"סים. רה יום מיום קבלת חשבונית מס כחוק בחב 45+  שוטףהתשלום יהיה בתנאים של 

 מצורף לפנייה זו:  .ו

 1נספח   -מפרט ההצעה

 2נספח  -טופס הצעת מחיר

 3 נספח   -ותתצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבל 

 4נספח  -חיטו נספח ב 

 כללי הגשת ההצעה והמסמכים הנדרשים:  .ז

הפטור   .10 שעור  על  ואישור  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  ע"פ  אישור  להצעתו  יצרף  המציע 

 ר. מניכוי מס במקו

מס'    .11 נספח  המחיר  הצעת  טופס  ע"ג  הצעתו  את  יגיש  המוצע    2המציע  הנחה  באחוז  נקוב 

 ת ההצעה. וגש ו מם וציון האזור אלי ממחיר מחירון ללקוחות עסקיי

פריטים הכוללת: כמות, מחיר, צורת הגשה, משקל, קוטר צלחת הגשה,  המציע יצרף רשימת    .12

ין. כל הפריטים יהיו מתומחרים לפני ההנחה  ענימחיר ליח' או מחיר לכל צורת הגשה לפי ה 

 וקטלוג מוצרים מוצע שיעמוד לרשות החברה למתנ"סים לביצוע הזמנות. 



 

 ם לרבות נספח ביטוח רשים כשהם חתומיהנדים כל הנספחים והמסמכ 5.3 3

 רישיון עסק  5.4

 תעודת כשרות  5.5

 

 אישור צירוף למאגר ספקי מזון של החברה למתנ"סים: .ח

צי .13 על  אישור    רוףהודעה  לאחר  בדוא"ל  למציע  תימסר  החברה  של  הספקים  למאגר  ספק 

 החברה. 

רשא  .14 תהא  ההצעות  בחינת  במסגרת  כי  בזאת  במובהר  להתחשב  הועדה  עילות  הפ  סוגית 

והמ מיומנותו  כישוריו,  ניסיונו,  אמינותו,  התחייבויותיו  המוצעת,  במילוי  המציע  של  וניטין 

אם הייתה כזו, ובאופן כללי,    -המציע  חברה בהתקשרות עםל הקודם ש  ןבניסיו כלפי אחרים,  

הח  קבלת  לקראת  לשקול  לנכון  היא  מוצאת  אותו  אחר  ענייני  קריטריון  בדבר  בכל  לטתה 

 עה. קבלת הצ

 rechesh@matnasim.org.ilנדרש להעביר למייל: את המסמכים   .15
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 1ספח נ

 שירותים  המפרט 

)חל"צ( מתכבדת לפנות ולבקשכם להגיש   החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

ל  בהצעה  שה  מתרשיהכלל  החברה ספקים  וכיבודים    ל  אירוח  שירותי  לאספקת  למתנ"סים 

ות החברה )צפון,  חוזבישיבות והשתלמויות שהחברה מקיימת במשרדי החברה בלוד, במשרדי מ

 דרום, מרכז, ירושלים וחיפה(. 

ע הצעות להגשת הכיבוד כולל הגשת מחירון ללקוחות עסקיים וקטלוג  י המציע נדרש להצ .1

 מוצרים כדוג' הפריטים הבאים:

מגשי אירוח חלביים, צמחוניים, ארוחות בשריות וצמחוניות, קינוחים וכל פריט שיש ברשות   .2

 בד.המציע וניתן להגישו כאירוח מכ

"פ,  דות, סכו"ם, צלחות חי ש הצעה גם למפות בד, מפיביחס לכל הפריטים המוצעים, יש להג  .3

 כוסות שתיה קרה, חמה בהתאם לדרישת ההזמנה, אריזה ומשלוח. 

הספקים של החברה יקבלו   רשימתשיבצעו את ההזמנה מספקים שיכללו ב ברהעובדי הח .4

 עבור כל סוג אירוח ולכל משתתף. הזמנת עבודה לפי סוג האירוח הנדרש וע"פ תקציב מאושר

הספקים   רשימתממחירון ללקוחות עסקיים בכדי להיכלל ב חההמציע נדרש להעביר אחוז הנ .5

 ודים.ח וכיבשל החברה למתנ"סים לאספקת אירו 

 

 הספקים:  ברשימתהנחיות להגשת ההצעה להכלל 

 המציע יציין שם , טלפון ומייל.  .א

 אחד או יותר(  -רכז, צפון, דרום, ירושלים, חיפהיש לציין אזור אליו מוגשת ההצעה )לוד, מ .ב

 ולציין אחוז הנחה קבוע על כל המחירון ללקוחות עסקיים ון  לצרף מחיר  .ג

 ק לצורך הדגמה.הינן רלעיל ניתן להגיש כל הצעה, הקבוצות  .ד

 לטעימות ולאשר הכללת הספק במאגר.  ןמלז  החברהלשיקול דעת  .ה
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 2 פחנס
 לכבוד 

 ברה למתנ"סים הח

 

לאספקת אירוח וכיבודים ים הספקים של החברה למתנ"ס ברשימתפניה להכלל   הנדון:

 לקורסים והשתלמויות המתקיימות בחברה למתנ"סים 

 

הצעה זו  , מגיש _____________ת.ז   ______ ,__________חתום מטה, _ אני ה  .א

_______  בשם _________________________ ח.פ __________ לחברה למתנסים 

הבנתי  ו  העל נספחי ניהפ לאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי ה"( המציע)להלן: "

ות  ר תנאי ההתקש מסכים לכלאשר בשם המציע  הצעה זו מוגשת . כל האמור בהםאת 

המפרט ע"פ מחירי   הנדרשים לפי מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים ו

 ההצעה.  

 אני מצהיר בזאת כי: .ב

 ל הידע, הניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא פנייה זו. הנני בע .1

החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא  כי  ידוע לי  .2

 ציעים ואף לבטל הפנייה. מל מו"מ עם הרשאית לנה

 להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים, אשר פורטו במסמך הפנייה.  .3

 צוינו בהצעה הינם בשקלים ולא כוללים מע"מ. כל המחירים אשר י .4

כי התמורה תש .5 לי  +    ולםידוע  ע"י    45בתנאי תשלום שוטף  מיום אישור החשבונית 

 הממונה. 

ון המצורף, הקטלוג והקישור לאתר המצורף לבקשה רם ביחס למחילהלן הצעתי לפריטי .ג

 זו.

 הנני מבקש להכלל במאגר הספקים לאספקת הטובין והשירותים באזור   .ד

 )צפון/דרום/מרכז/ירושלים/חיפה/כל הארץ( 

 לאספקת השירותים נשוא פנייה זו עומד על  די אחוז ההנחה המוצע על י .ה

 לפנייה זו.  סקיים המצ"ב( אחוז ממחירון לקוחות ע )ובמילים

 מייל(: )שם מלא+ טלפון +  להלן פרטי איש קשר מטעמי לביצוע הזמנות .ו

 

ידוע לי כי התמורה כוללת את כל הוצאותיי הכרוכות במתן השירותים וכי החברה לא   .ז

 התמורה הנקובה לעיל. בד  תשלם כל סכום נוסף מל

 

 _______________  _________________   ________ _________ 

 חתימה וחותמת המציע    שם המציע           תאריך      
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 דבר העסקת אנשים עם מוגבלות תצהיר ב - 3נספח 
 
 

את   לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   _______________ ת.ז.   _______________ הח"מ  אני 
 לקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדהאמת 

 
___________  _______  ___ _  בחברת __________    בתפקיד  משמש  הנני   -  להלן)ח.פ 

   זה בשמו.   תצהיר ליתן ומוסמך(  "הספק"
 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  
 

   סעיף מוגבלות  9הוראות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  על    1998, התשנ"ח  לחוק  חלות  לא 
 הספק. 

   על הספק    חלות  1998"ח  לאנשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף
 והוא מקיים אותן.   

 

סעיף שהוראות  התשנ"ח    9  )במקרה  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  על    1998לחוק  חלות 

 :במשבצת המתאימה( xהספק נדרש לסמן  

 עובדים.  100-ת מהספק מעסיק פחו 

  עובדים או יותר. 100הספק מעסיק 

 

 : במשבצת המתאימה(  Xדרש לסמן עובדים או יותר נ  100יק )במקרה שהספק מעס

    של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  הספק מתחייב לפנות למנהל הכללי

שוויון  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם מוג לחוק  עם  לאנשים  בלות,  זכויות 

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998התשנ"ח  

   לפנות בעבר  התחייב  הכללי  הספק  והשירותים  למנהל  והרווחה  העבודה  משרד  של 

בח לשם  יישוםהחברתיים  שוויון 9 סעיף לפי חובותיו ינת  עם  לחוק  לאנשים  זכויות 
התשנ"ח   הנחיות1998מוגבלות,  קיבל  ואם  כאמור  פנה  הוא  פעל    ,  חובותיה  ליישום 

ונעשתה עמו התקשרות שליישומן )במקרה שהספק התחייב בעבר לבצע פנייה   לגביה  זו 
 תחייבות זו(. נתנה ה

 

סר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד הספק מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמ 
 ימים ממועד ההתקשרות.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 
 רו"ח /עו"דאישור 

 
____________ הופיע/ה  מאשר/ת כי ביום    רו"ח/אני הח"מ _____________________, עו"ד

ברחובפ אשר  במשרדי  מר/גני   ____________ בישוב/עיר   ____________ ב'  ב 
כי   שהזהרתיו/ה  ואחרי   ,  ____________ ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   ______________

יהיה/ת  וכי  אמת  להצהיר  כן,  עליו/ה  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  היה 
 לכל דבר ועניין.  זו מחייבת את הספק ל התצהיר דלעיל. חתימתו חתם/ה בפני ע

 
       

__________________ __        ____________________    ___________________ 
 חתימה                     חותמת ומספר רישיון                              תאריך 
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 )מצ"ב בנפרד(  4נספח  –אישור קיום ביטוחים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


