המועצה המקומית קדימה-צורן

THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

לשכת מנכ"ל
 ,82.2.1.3טז' בטבת תשע"ח

מפגש מציעים
מכרז 1107102

מכרז להפעלת קפיטריה בבתי ספר
ובמוסדות ציבור
בקדימה-צורן

משתתפים:
מועצה – מנכ"ל מושיקו ארז ,מנמ"ח חינוך רחל זהבי ואורלי גרי – מנהלת תיכון עודד
אורן כץ ,רשת קופיקס ,נייד 16.61.5050
ארז קובייסי ,ריצ' סנדוויץ ,נייד  ,1604560.30טוהר יפרח נייד ( 1610.6543.יחד עם קובייסי)

נציגי מועצת תלמידים :לימור באום ,טל לוי ,אילון אביטבול ,איתי בבל פור

גילוי נאות – ארז קובייסי היה מוכר לעובדי המועצה כריכים וכו' במועצה ,מכירים גם ע"י מועצת התלמידים2
במענה לשאלת המנכ"ל  -אין קשר בין המשתתפים למציעים2
המשתתפים אישרו כי קראו את המכרז ,הובהר כי המועד לשאלת שאלות הוא מועד זה ,כפי שהובהר במכרז2
מנכ"ל – מבקש מרחל  /אורלי למסור פרטים לגבי המכרז2
מנהלת בית הספר אורלי מוסרת פרטים לגבי שעות פעילות התיכון והיקף התלמידים2
להלן התייחסות ו0או הבהרות לסעיפי המכרז:
סעיף  0.1לתנאי המכרז:

על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של ( ₪ 055חמש מאות שקלים חדשים) ,אשר לא יוחזרו בכל מקרה
שהוא.
סעיף  :62.6השעות שאליהן מתחייב המציע במסגרת המכרז הן כדלקמן (גובר על האמור בסעיף זה במכרז)

שעות פעילות הקפיטריה:
המפעיל מתחייב כי הקפיטריה תהא פתוחה ופעילה באופן מלא ,לכל הפחות ,בשעות שלהלן:
ימים א' – ה'  :משעה  9:54ועד שעה 00:11
יום ו':משעה __________ ועד שעה ______  -אין חובת הפעלה בימי ו' ,למעט באירועים מיוחדים
לפי הוראת מנהלת \בית הספר וכי אז מתחייב המפעיל להפעיל גם בימי ו' ללא שיקול דעת בדבר
הפתיחה.
אין במסגרת שעות הנ"ל כדי לצמצם את הצבת שעות פעילות מכונות המזון -
מכונות המזון והמשקה יוצבו בכל אחד ממבני המועצה ויפעלו בשעות העבודה ובימי העבודה של
המועצה .טעינת המוצרים במכונות תהא באופן שיהיה די מלאי בכל שלב משלבי פעילות המועצה
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(לדוגמא ,תיגבור בימי קבלת הקהל)
מובהר בזאת מפורשות כי הקפיטריה לא תהייה פתוחה בשבתות וחגים וכן בכל שעה אחרת למעט
השעות הנקובות לעיל ,אלא ברשות המועצה בכתב ומראש.
סעיף :2.7

הבהרה :המפעיל יתרום לכל בית ספר בו תוקם קפיטריה בפועל  01סנדוויצ'ים בכל יום ,עד לשעה ,9:01
לטובת תלמידים מיעוטי יכולת .חלוקת הסנדוויצ'ים לתלמידים הללו תהיה באחריות בית הספר.
סעיף :71.7

 21.2השילוט הבלעדי בקפיטריה יהא של "___________".
 21.0מוסכם כי הפרת סעיף זה על-ידי המפעיל ,תחייב את המפעיל לשלם למועצה ,מבלי לגרוע מכל סעד
אחר העומד למועצה ,סך של  ₪ 2,111עבור כל יום של הפרה מתמשכת.
אופן בחירת ההצעה:
תשלום כאמור בנספח א' סעיף 2
על המציע להגיש מצע להפעלת הקפיטריה והמכונות ,מחיר מחירון למוצרים המפורטים בהסכם זה וכן
מוצרים שימכור במכונות לרבות תפריט מוצע ומיקומי הקפיטריה והמכונות במוסדות החינוך והציבור
המפורטים במכרז.
 2.הציון הכולל לכל הצעה יורכב משני מרכיבים:
המרכיב

משקל בציון הכולל

איכות (התרשמות מהמלצות ומשיחות עם גורמים
בהם משמש כזכיין ,מגוון התפריט ,טעימות המזון
הכל לפי שיקול דעת וועדת המכרזים)

81%

מחיר המוצרים שבמכרז כפי שיתחייב לפי מסמך
ג' (שקלול) – ככל והתחייב לפי התפריט

61%

תשלום למועצה

.1%

 2.2.בשלב ראשון תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף2
 2.2.עם סיום שלב הערכת האיכות של ההצעות ,תיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים2
 2.28לכל הצעה יחושב ציון משוקלל של איכות ועלות על פי המשקלות לעיל2
 2.20ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,תדורג במקום הראשון ,וכך הלאה2
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ההערה בסוף סעיף  4תירשם כאמור להלן:

הצעה חייבת לכלול טיפול בכל אחד ממבני המועצה וכן בנוסף מכונות ב 8 -בתי ספר בלבד (לא מחוייב בכלל
בתי הספר)2
הובהר שוב ,כי הוראות חוזר מנכ"ל וכל דין חלות במכרז לרבות חובת כשרות2

מסמך ג'
מכרז מס'  - 7102543להפעלת מכרז להפעלת קפיטריה0ות בבתי ספר ובמוסדות ציבור בקדימה-צורן

מפרט מינימלי נדרש
מחיר מכירה (כולל מע"מ)

המוצר
לחם מקמח מלא ( 01גר' כולל מילוי)
כריך טונה  +גמבה  +מלפפון חמוץ
כריך גבינה  6%וירקות
כריך גבינה צהובה 6%
כריך חביתה מביצה אחת וירקות
כריך סלט ביצים ומלפפון חמוץ
כריך טחינה וחציל קלוי עם ביצה קשה ומלפפון
כריך אבוקדו וביצה קשה
טוסט (לחמניה חיטה מלאה  21גר')
טוסט גבינה צהובה ורוטב עגבניות
טוסט עם פסטו וגבינה בולגרית
טוסט גבינה צהובה ,זיתים ורוטב עגבניות
סלטים ( 001גר')
סלט בורגול קר עם חמוציות
סלט ירקות העונה
סלט ירקות עם גבינה בולגרית
סלט ניסואז עם טונה ,תפו"א וביצה קשה
מרקים (מרקים  711מל')
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מרק ירקות כתומים
מרק אפונה
מרק ירקות
מרק עדשים
חטיפי בריאות ( 71-11גר')
חטיף תמרים בוטנים וקוקוס קלוי
חטיף קינואה ופירות יער
שקית פירות יבשים
משקאות
מיצים טבעיים  881מ"ל :תפוז ,גזר ,תפוגזר,
לימונדה ,תפוחים

מובהר ,כי באשר להצבת מכונות במבני ציבור שאינם בתי ספר – ניתן יהיה להציע מוצרים נוספים – לצרף
רשימת מוצרים ומחירון מכירה.

בסיום הישיבה ,נערך בסיור החל מהשעה  .5:81בתיכון ובמבנים הנוספים ניצני השרון  /גוונים 2מנמ"ח חינוך
לא השתתפה בסיור2
בשעה  .4:11נערך סיור נוסף בחט"ב בצורן בהשתתפות מנהלת החט"ב גב' אריאלה לשובר2
 .4:.6סיום2
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