
 

 1 

 
  הכנסת

 04737013 סימוכין:

16/12/2013 
 

 למציעים 1הודעה מספר 
 

 20/2013 מספר מכרז
 

 סתבמשכן הכנ וןלהפעלת מערך המז
 
 

 מציעיםהתשובות לשאלות שנשאלו על ידי 

 .א'. מספרי התשובות יהיו תואמים למספרי השאלות שבמכתב-תשובות לשאלות במסמך שמסומן ב

 מסמכי המכרז.וכן שינויים ב 30.4ראו סעיף  .1

2.  

ראו שינויים במסמכי  -ימים בשבוע בתקופת מושב. לעניין שעות הפתיחה 5 שךהפעלת מתחם נגבה נדרשת במ -

 המכרז.

בתוכנית העבודה החודשית  הפעלת המתחם על ידי הזכייןכנית מקרים חריגים שבהן תקבע תלא. למעט  -

 ובפורום התיאום השבועי.

 התפעול. בכרך 13השאלה אינה ברורה. ראו פרק  -

השאלה אינה ברורה. במסמכי המכרז אין התייחסות לעגלת שירות. לעניין הפעלת מתחם נגבה בכללותו,  -

אשר יש להציב במקום, יש להפעילו באמצעות עובד אחד לכל הפחות. באשר למספר המזכרות לרבות עמדת 

 העובדים, הדבר נתון לשיקול דעתו של הזכיין.

 אין שינוי במסמכי המכרז. .3

חברי הכנסת. ייתכן שעריכת השיפוץ תמנע הפעלתם של מזנונים אלו ולמזנון פוץ מתייחס למזנון הבשרי השי .4

מסר הודעה מראש על כך, לרבות אופני פעילות חלופיים, ככל שיתאפשרו ובהתאם להחלטה של הכנסת. יולזכיין ת

 מסר לזכיין זמן סביר מראש.יהודעה על שיפוץ, ככל שיתקיים, ת

 לכרך התפעול. 2בהתאם להנחיות פרק  תנוההתראות יינ .5

 השאלה אינה רלוונטית למכרז. .6

מספר העובדים שעבדו למעלה מחודש בתקופת המושב צריך להיות זהה למספר העובדים בתקופת הפגרה, לרבות  .7

 היקף העסקתם. היקף ההעסקה אינו מתייחס לשעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות של העובד הרלוונטי.

 שינוי במסמכי המכרז.אין  .8

 (. ראו שינויים במסמכי המכרז.₪ 12,000בסכום שצוין בסעיף ) 1עקב טעות טכנית, התווספה הספרה  .9

 ראו שינויים במסמכי המכרז. .10

 אין שינוי במסמכי המכרז. .11

 ראו שינויים במסמכי המכרז. .12

 לכרך התפעול. 8אין שינוי במסמכי המכרז. ראו פרק  .13

, והכל בכפוף לאישורה של הכנסת והוראות פרק רים באופן עצמאי מגורם עליו יחליטהזכיין זכאי לרכוש את המוצ .14

 לכרך התפעול. 13
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 תשובות לשאלות נוספות

חלקים א' עד ג', הינן כמויות המתבססות על מכירות  7-שמפורטות בנספח א'"האם הכמויות השנתיות  שאלה: .1

 הכמויות?"בשנים קודמות? אם כן, על בסיס אלו שנים חושב ממוצע 

 .2013-ו 2012מבוססות על הנתונים מהשנים  7-תשובה: הכמויות המפורטות בנספח א

 שאלה: "האם חברה מסוימת יכולה לגשת עם חברת הבת שלה, אשר לה רישיונות עסק ויצרן כמחייב בחוק?" .2

 בהזמנה להציע הצעות. 11תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז. לעניין זה, ראו סעיף 

אפשר לקבוע החל מהיום ועד לקבלת תוצאות המכרז את השפים המיועדים לעבוד בחברה ולהציג את י שאלה: "א .3

תעודת המקצוע נכון להיום? האם אפשרי להציג תעודות ההסמכה של השפים של החברה למועד הגשת המכרז 

 ר זה?"ולהתחייב במידה והחברה תזכה, להגיש בתוך תקופה שתקבע ע"י הצגה של השפים אשר יעבדו באת

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

 

 שינויים במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת ", יבוא: "11:00בדצמבר שעה  29, במקום: "מועד אחרון להגשת הצעות, יום ראשון 1בעמוד  .1

 ."13:00בדצמבר שעה  31הצעות, יום שלישי 

 11:00עד השעה  2013בדצמבר  29ראשון , במקום: " המועד אחרון להגשת הצעות הוא ביום 9.1סעיף  7בעמוד  .2

 .בדיוק" 13:00עד השעה  2013בדצמבר  31המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום שלישי בדיוק", יבוא:" 

, . בנוסף, בסוף הטבלה" )בשני מקומות(*כמות אירועים שנתית, במקום המילה: " מכפיל", יבוא: "13בעמוד  .3

 ".ר האירועים וללא קשר למספר המשתתפים בכל אירועההתייחסות היא למספ -הבהרה*  "יבוא:

בגין כל  ₪ 2000בסך של , יבוא: ""שפחת כאמורבגין כל יום  ₪ 12,000, במקום: "... בסך של 30.4בסעיף  68בעמוד  .4

 .יום שפחת כאמור"

ות להשמיע ובלבד שניתנה על כך הודעה בכתב לזכיין וכן ניתנה לו האפשר, בסופו יבוא: "2.31בסעיף  70בעמוד  .5

 ".ר שמיעת טענותיו של הזכיין היא המחייבתחאת טענותיו בעניין זה. החלטת הכנסת לא

, "14:00עד  9:00המושב את קפיטריית נגבה בין השעות  הזכיין יפעיל בתקופת, במקום: "4.6.1.5בסעיף  107בעמוד  .6

 ".15:00 עד 9:00הזכיין יפעיל בתקופת המושב את קפיטריית נגבה בין השעות יבוא: "

". בנוסף, בסעיף פעולות מנע להמצאות מזיקיםבכותרת הסעיף, במקום: "הדברה", יבוא: " 9בסעיף  124בעמוד  .7

. הכנסת תפעל 9.4, ובמקומם יבוא: " יימחקו – 9.5 -ו 9.4". בנוסף, סעיפים על כך לכנסתויודיע בסופו יבוא: " 9.3

 ".לביצוע פעולות הדברה במזנונים

. הזכיין יקים ויפעיל מרכז מכר למכירת מזכרות בכנסת, בעמדת 1"ובמקומו יבוא:  יימחק -1 סעיף, 196בעמוד  .8

מזכרות שתוצב במהלך כל שעת הפעילות ובהתאם להוראות המפורטות להלן. במהלך תקופת המושב בימים 

ת הקפיטריה , יופעל מרכז המכר בקפיטריה באגף נגבה ולאחר סגיר15:00עד  8:00ראשון עד חמישי בין השעות 

מרכז המכר בקפיטריה החלבית באופן  פעלמרכז המכר בקפיטריה החלבית. בתקופת פגרת הכנסת, יו פעליו

 קבוע".

 
מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את המזמינה. כל התייחסות שניתנה בעל פה בכל 

 תוקף שהוא. כל מסגרת אחרת, ככל שניתנה, אין לה
 
 

 ב ב ר כ ה,                                                                                               

 הלל אייזנמן                                                                                             

 םרכש ומחסנימנהל מדור בכיר                                                                                 
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