
 מכרז לאספקת ארוחות וכריכים  
 ציבור, חינוך ורווחה מוסדות  ול גופים ציבוריים ל ,לרשויות מקומיות

 15 /2021/ אאמכרז פומבי מס' 
 

 
 תנאים להשתתפות במכרז .      2

 
העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל  משתתפים  ,  רשאים להשתתף במכרז זה

 התנאים המפורטים להלן:
 

 כשרותכשרות רגילה/ללא  -ארוחות חמות   1פרק   2.1       
 

גופים פרטיים ו/או  למוסדות ציבור ו/או  לרשויות מקומיות ו/או  לייצר וסיפק  המשתתף   2.1.1
ממשלתייםגל   שקדמו   האחרונים  החודשים  24  במהלךלפחות,  ארוחות    50,000  ,ופים 

 .  )במצטבר( למכרז ההצעות להגשת האחרוןלמועד  

ו  מניעהאין   בייצור  תוכנית  שהניסיון  במסגרת  תהיה  לעיל  כאמור  ארוחות  של  אספקה 
   ההזנה של משרד החינוך. 

  51%הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות  
 . "(בעל השליטה)להלן: " מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד

לצרף    זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך פי   פירוט  עתולהצעל המשתתף  על  ניסיונו  של 
 . למסמכי המכרז"ב צרההטבלה 

 של  תדפיסעל המשתתף לצרף להצעתו  ,  במשתתף  השליטה  בעל  של  הוא  שהניסיון  ככל
 תצהיר  וכןהון המניות  בשל בעל השליטה    חזקותאה  שיעורי  על  המעיד  החברות  רשם

 אשר  רוחותהא  למסמכי המכרז, לגבי  "בהמצ  הנוסח  פי  על)מקור(,    השליטה  בעל  של
 .מורשה  כעוסק ידו על וסופקו יוצרו

 

 תקף)על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים(    יצרן   רישיון   בעלהמשתתף   2.1.2
  על   הפיקוח  צו  לפי  הכנתו  למקום  מחוץ  להגשה  מוכן  מזון  הכנת ל ו/או    הסעדהבתחום  

 .  1960 – א"תשכ  ,(והחסנתו  ייצורו, במזון הסחר) ושירותים םימצרכ

או אישור   תף לצרף להצעתו העתק של הרשיון התקף כאמור בסעיף זה לעילעל המשת
 .בכתב ממשרד הבריאות המאשר כי למשתתף רישיון יצרן תקף כאמור בתנאי זה לעיל

 
בעל   2.1.3 היתר  שיון  יר המשתתף  טעוני  או  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  לפי  עסק  לניהול  תקף 

  2.1.2  בסעיף  כאמוררישיון יצרן  המופיעה ב  כתובתל  המתייחס,  1995  -התשנ"ה  ,רישוי(
 "(.הייצור מקום)להלן: "לעיל 

הר של  העתק  להצעתו  לצרף  המשתתף  בכתב יעל  אישור  וכן  כאמור  ההיתר  או  שיון 
שהר המקומית  מהרשות  הרצ"ב י)מקור(  הנוסח  פי  על  בתוקף,  הנ"ל  ההיתר   / שיון 

 למסמכי המכרז.  
 

בעל   2.1.4 הרבנותהמשתתף  מאת  שניתנה  תקפה  כשרות  לישראל    תעודת  או  / והראשית 
ו/או תעודת   לעיל  2.1.3  בסעיף הגדרתומצוי מקום הייצור כ שבתחומה המקומית  הרבנות 
/    מיוחדתכשרות   החרדית  העדה  בד"צ  יוסף, בד /    ישראל  שארית"צ  בדמסוג  בית  "צ 
 . לעיל  2.1.3 בסעיףמקום הייצור כהגדרתו להמתייחסת תקפה, 

המשת  לצורך על  זה  בתנאי  עמידתו  העתק  הוכחת  להצעתו  לצרף  "נאמן -כ   מאושרתף 
 .  כאמורכשרות הלמקור" ע"י רו"ח או עו"ד של תעודת 

רשאי להגיש הצעה לפרק זה משתתף שאינו בעל תעודת על אף האמור בתנאי זה לעיל,  
כזוכה  שהנ"ל  וככל    כשרות זה,  ייקבע  בפרק    י בנוהל  להשתתף  רשאי  יהא  הואבמכרז 
   .בלבד יהודי  הלא המגזר עבור כויער אשר מחיר הצעת
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 _________________ חתימה וחותמת המשתתף:___

ב 2.1.5 בתקן  המשתתף  עמידה  על  תקף  אישור  ל  -  HACCPעל  המזון  מערכת  בטיחות  ניהול 
   "(.HACCPתקן )להלן: "

תקף  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על  זה,  בתנאי  המשתתף  עמידת  הוכחת  לצורך 
בתקן המשתתף  עמידת  ידי     HACCPבדבר  על  שהוסמך  אישור   RvAמגוף  למתן 

 כאמור.

 

 מיוחדת  כשרות -ארוחות חמות   2פרק    2.2       
 

גופים פרטיים ו/או  למוסדות ציבור ו/או  לרשויות מקומיות ו/או  לייצר וסיפק  המשתתף   2.2.1
ממשלתייםלג   שקדמו   האחרונים  החודשים  24  במהלךלפחות,  ארוחות    50,000  ,ופים 

 .  )במצטבר( למכרז ההצעות להגשת האחרוןלמועד  

בייצו  מניעהאין   תוכנית  שהניסיון  במסגרת  תהיה  לעיל  כאמור  ארוחות  של  ואספקה  ר 
   ההזנה של משרד החינוך. 

  51%הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות  
 . "(בעל השליטה)להלן: " מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד

לצרף    זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך פי   פירוט  להצעתועל המשתתף  על  ניסיונו  של 
 . למסמכי המכרז"ב צרההטבלה 

 של  תדפיסעל המשתתף לצרף להצעתו  ,  במשתתף  השליטה  בעל  של  הוא  שהניסיון  ככל
 תצהיר  וכןהון המניות  בשל בעל השליטה    חזקותאה  שיעורי  על  המעיד  החברות  רשם

 אשר  הארוחות  למסמכי המכרז, לגבי  "בהמצ  הנוסח  פי  על)מקור(,    השליטה  בעל  של
 .מורשה  כעוסק ידו על וסופקו יוצרו

 
 תקף)על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים(    יצרן   רישיון  בעלהמשתתף      2.2.2

ל   הסעדהבתחום     על   הפיקוח  צו  לפי  הכנתו  למקום  מחוץ  להגשה  מוכן  מזון  הכנת ו/או 
 .  1960 – א"תשכ  ,(והחסנתו  ייצורו, במזון הסחר) ושירותים םימצרכ

ל המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרשיון התקף כאמור בסעיף זה לעיל או אישור ע
 בכתב ממשרד הבריאות המאשר כי למשתתף רישיון יצרן תקף כאמור בתנאי זה לעיל.

 
בעל      2.2.3 היתר  שיון  יר המשתתף  טעוני  או  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  לפי  עסק  לניהול  תקף 

  2.2.2בסעיף    כאמורהמופיעה ברישיון יצרן    כתובתל  המתייחס,  1995  -התשנ"ה  ,רישוי(
 "(.הייצור מקום)להלן: "לעיל 

בכתב  אישור  וכן  כאמור  ההיתר  או  הרישיון  של  העתק  להצעתו  לצרף  המשתתף  על 
הרצ"ב  הנוסח  פי  על  בתוקף,  הנ"ל  ההיתר   / שהרישיון  המקומית  מהרשות  )מקור( 

 למסמכי המכרז.  
 

בעל     2.2.4 כשרות  המשתתף  החרדית  תעודת  העדה  בד"צ  מסוג  שארית    או/ומיוחדת  בד"צ 
  2.2.3  בסעיףמקום הייצור כהגדרתו  להמתייחסת  , תקפה,  בד"צ בית יוסף*  או/ וישראל  

 . לעיל

העתק    לצורך להצעתו  לצרף  המשתתף  על  זה  בתנאי  עמידתו  "נאמן -כ   מאושרהוכחת 
שרות אליה בהתייחס לסוג הכ  כאמורכשרות  הלמקור" ע"י רו"ח או עו"ד של תעודת  

 .  מוגשת הצעת המשתתף

 .  זה פרקב המפורטים הכשרויות מסוגי יותר או  לאחד הצעה  להגיש רשאי  משתתף* 
 

ב    2.2.5 על עמידה בתקן  המשתתף  ל  –  HACCPעל אישור תקף  ניהול בטיחות המזון  מערכת 
   "(.HACCPתקן )להלן: "

אי  להצעתו  לצרף  המשתתף  על  זה,  בתנאי  המשתתף  עמידת  הוכחת  תקף לצורך  שור 
בתקן המשתתף  עמידת  ידי     HACCPבדבר  על  שהוסמך  אישור   RvAמגוף  למתן 

 כאמור.
 
 
 



3 
 

 _________________ חתימה וחותמת המשתתף:___

 כשרות רגילה/ללא כשרות   -ריכיםכ 3פרק    2.3
 

גופים פרטיים ו/או  למוסדות ציבור ו/או  ל רשויות מקומיות ו/או  לייצר וסיפק  המשתתף      2.3.1
ממשלתייםלג   שקדמו   האחרונים   החודשים   24  במהלך לפחות,    כריכים   40,000  , ופים 

 .  )במצטבר( למכרז ההצעות להגשת האחרוןלמועד  

תוכנית    מניעהאין   במסגרת  תהיה  לעיל  כאמור  כריכים  של  ואספקה  בייצור  שהניסיון 
   ההזנה של משרד החינוך. 

  51%הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות  
 . "(בעל השליטה)להלן: " ה במשתתף מכל סוג מניות בנפרדמהון המניות המוקצ

לצרף    זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך פי   פירוט  להצעתועל המשתתף  על  ניסיונו  של 
 . למסמכי המכרז"ב צרההטבלה 

 של  תדפיסעל המשתתף לצרף להצעתו  ,  במשתתף  השליטה  בעל  של  הוא  שהניסיון  ככל
 תצהיר  וכןהון המניות  בשל בעל השליטה    חזקותאה  שיעורי  על  המעיד  החברות  רשם

 אשר  הכריכים  למסמכי המכרז, לגבי  "בהמצ  הנוסח  פי  על)מקור(,    השליטה  בעל  של
 .מורשה  כעוסק ידו על וסופקו יוצרו

 

 תקף)על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים(    יצרן   רישיון   בעלהמשתתף   2.3.2
  ייצורו ,  במזון  הסחר)  ושירותים  םימצרכ   על  יקוחהפ  צו  לפיהכנת כריכים  ו/או ללייצור  

 .  1960 – א"תשכ ,(והחסנתו

על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרשיון התקף כאמור בסעיף זה לעיל או אישור 
 בכתב ממשרד הבריאות המאשר כי למשתתף רישיון יצרן תקף כאמור בתנאי זה לעיל.

 

בעל   2.3.3 היתר  שיון  יר המשתתף  לניהול  או  טעוני  תקף  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  לפי  עסק 
  2.3.2בסעיף    כאמורהמופיעה ברישיון יצרן    כתובתל  המתייחס,  1995  -התשנ"ה  ,רישוי(
 "(.הייצור מקום)להלן: "לעיל 

בכתב  אישור  וכן  כאמור  ההיתר  או  הרישיון  של  העתק  להצעתו  לצרף  המשתתף  על 
בתוק הנ"ל  ההיתר   / שהרישיון  המקומית  מהרשות  הרצ"ב )מקור(  הנוסח  פי  על  ף, 

 למסמכי המכרז.  

 
בעל   2.3.4  לישראל  המשתתף  הראשית  הרבנות  מאת  שניתנה  תקפה  כשרות  או  / ותעודת 

כ   שבתחומה  המקומית  הרבנות הייצור"  "מקום  ו/או    לעיל  2.3.3  בסעיף  הגדרתומצוי 
"צ בד ו/או    ישראל  שארית"צ  בד  ו/אומסוג בד"צ העדה החרדית    מיוחדתתעודת כשרות  

 .לעיל  2.3.3  בסעיף"מקום הייצור" כהגדרתו להמתייחסת ת יוסף, תקפה,  בי

העתק    לצורך להצעתו  לצרף  המשתתף  על  זה  בתנאי  עמידתו  "נאמן -כ   מאושרהוכחת 
 .  כאמורכשרות הלמקור" ע"י רו"ח או עו"ד של תעודת 

רשאי להגיש הצעה לפרק זה משתתף שאינו בעל תעודת על אף האמור בתנאי זה לעיל,  
כזוכה  שהנ"ל  וככל    רותכש זה,  ייקבע  בפרק    י בנוהל  להשתתף  רשאי  יהא  הואבמכרז 

   .בלבד יהודי  הלא המגזר עבור כויער אשר מחיר הצעת
 

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי  מקורמי שלהצעתו במכרז מצורפת ערבות   2.4 
בביטו  בישראל  לעסוק  רשיון  שברשותה  ישראלית  ביטוח  עסקי  חברת  על  הפיקוח  חוק  פי  על  ח 

בתוקף  ₪,    50,000על סך  , לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה,  1981  -הביטוח, התשמ"א  
  , ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתווזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז    11.1.2022  עד ליום

 לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. 
 

י תקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא 

 אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.

הביטוח  חברת  ידי  על  חתומה  להיות  חייבת  כאמור,  ביטוח,  מחברת  ערבות  כי  בזאת  מובהר 
 עצמה ולא על ידי סוכן שלה.

 
יעמוד בהתחייבויותיו    החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא 

 . ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו  על פי תנאי מכרז זה
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 _________________ חתימה וחותמת המשתתף:___

משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל    אישיותהצעת המשתתף תוגש על ידי   2.5
 הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. 

 
 
 
 


