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 –הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא 

 "(המכרז)" 519004מס' פומבי מכרז 

 

 ,לכבוד

 המציעים במכרז

 

 

 

 

  2מסמך הבהרות מספר הנדון: 

 מבוא –חלק א 

אילו נכללו במסמכי כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כ .1

 המכרז מלכתחילה, אלא אם נאמר אחרת.

 לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. .2

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי  .3

ום או צורה שהיא. השינויים מטעמם של המכון או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פור

היחידים מהאמור במסמכי המכרז לרבות כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט 

 במסמך זה בלבד ובמסמכי ההבהרות הנוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.

כדי לשנות או לגרוע אמור במסמך זה למעט התיקון המפורט במפורש בחלק ב להלן, אין ב .4

 מסמכי המכרז.במהאמור 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 למסמכי המכרז ותיקונים מענה לשאלות הבהרה –חלק ב 

 :תיקונים למסמכי המכרז .1

 . 12:00בשעה  2020למרץ,  5ה' המועד האחרון להגשת ההצעות במענה להזמנה יתוקן ליום : 2מסמכי המכרז, סעיף  .א

 :בד להשיב כדלקמןבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר למכרז שבנדון, המכון מתכ .2

 תשובה שאלה במכרזסעיף  
 10.3.4סעיף   .1

 להזמנה
על המציעים להגיש עותק של רישיון עסק לכל סניף של המציע שלגביהם מוגשת  אנא אשרו כי די ברישיון עסק של אחד מבין הסניפים. 

 ההצעה. 
 

, להוכחת העמידה בתנאי זה, יוכל המציע לצרף רישיון עסק של אחד לחילופין
סניפים, בצירוף תצהיר מטעם המציע, מאומת על ידי עורך דין, שלפיו לכל הסניפים ה

של המציע שלגביהם מוגשת ההצעה, יש רישיון עסק בתוקף נכון למועד התצהיר. על 
ימים לפני המועד האחרון להגשת  7-התצהיר להיחתם במועד שלא יהיה מוקדם מ

 ההצעה. 
 10.14סעיף   .2

 להזמנה
 מס' סניפים, חזון, רקע כללי על המציע וכו'.  –קו"ח של המציע  "פרופיל משרדי של המציע". אנא הבהירו מהו

 מצ"ב נספח ד מתוקן.  האם הכוונה לאישור עו"ד לתצהיר האמור בנספח? נספח ד' להזמנה  .3

 8.2סעיף   .4
 להזמנה

שונות, האופציה של המכון להארכת התקופה תהיה כפופה לאחר השנתיים הרא מהם התנאים להארכת התקופה, והאם הם כוללים את הסכמת הזוכה?
 להסכמת הזוכה. 

 -1סעיף   נספח ד להסכם  .5
o :לביטוח אחריות מקצועית"  נבקש לגרוע את המילים" 
o :וכל עוד קיימת לו אחריות על  נבקש לגרוע את המילים"

 פי דין"
  2סעיף- 

o :מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  נבקש לגרוע את המילים"
 ון, הספק מתחייב להמציא עותק פוליסות"לבקשת המכ

  3סעיף- 
o :נבקש להוסיף את  "לרבות נספח הביטוח" לאחר המילים

ככל שיש בהם כדי להשפיע על התחייבויותיו על  המילים:"
 פי הסכם זה"

 
 הבקשות אינן מאושרות – 1סעיף 
 הבקשות אינן מאושרות – 2סעיף 
"ולהמציא לבקשת המכון הבקשות אינן מאושרות למעט גריעת המילים  – 3סעיף 

 אישורים על תשלומי הפרמיה"
 הבקשה אינה מאושרת – 4סעיף 
 הבקשה מאושרת  – 5.2סעיף 
 הבקשה אינה מאושרת  – 5.3סעיף 
 הבקשות אינן מאושרות – 6סעיף 
 הבקשות אינן מאושרות–  7סעיף 
 הבקשות אינן מאושרות – 9סעיף 



o :אחריות מקצועית" נבקש לגרוע את המילים" 
o :ולהמציא לבקשת המכון  נבקש לגרוע את המילים "

 הפרמיה" אישורים על תשלומי
  4סעיף- 

o :יום" 14" נבקש לגרוע את המילים 
  5סעיף- 

o  ואולם אין בכך כדי  נבקש להוסיף את המילים: -5.2סעיף"
להשפיע על זכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח 

 "1981התשמ"א 
o  ו/או מי מטעמו" נבקש לגרוע את המילים: -5.3סעיף" 

  6סעיף- 
o :לפצות" נבקש לגרוע את המילה" 
o  על פי הסכם זה" לגרוע את המילים:נבקש" 

  7סעיף- 
o :ימים" 7" נבקש לגרוע את המילים 
o :אחריות מקצועית"   נבקש לגרוע את המילים" 

  9סעיף- 
o :דרישת מינימום" במילים: נבקש להחליף את המילים" 

 "דרישת המכון"
  10סעיף- 

o :ו/או לרכוש אחרים הנמצא  נבקש לגרוע את המילים"
 תו של הספק"בפיקוחו ו/או באחריו

  11סעיף- 
o :ולעניין אחריות מקצועית  נבקש לגרוע את המילים "

 לעיל" 1וחבות המוצר כאמור בסעיף 
 -אישור הביטוח

 304נבקש לגרוע את קוד  -חבות מעבידים 
 310נבקש לגרוע קוד  -ביטוח חבות מוצר 
 נבקש לגרוע -ביטוח אחריות מקצועית 

 הבקשה מאושרת – 10סעיף 
 הבקשות אינן מאושרות – 11סעיף 

 כל הבקשות אינן מאושרות –הבקשות לגבי אישור הביטוח 

 בכבוד רב,
 בשם ועדת המכרזיםמחלקת רכש,  

 



 

 

 

 

 להזמנהד נספח 
 

 לאחר(, ״המציע״) ________ חברת של ורשה חתימהמ, ________' מס. ז.ת נושא, ________ הח״מ אני
 מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי

 :כדלקמן, בכתב, בזאת
 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.להוכחת תנאי סף בסעיף  .1

 – צעה לשיתוף פעולה בתחום שבקבוצה אעבור מציעים המגישים ה
על המציע לפרט את כמות הסניפים של הרשת המוצגת לצורך שיתוף הפעולה עם מכון 

 :במדינת ישראלוינגייט בתחום זה 
 מס' סניפים בישראל שם הרשת

    
 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.להוכחת תנאי סף בסעיף  .2

 –הצעה לשיתוף פעולה בתחום שבקבוצה ב ים המגישים עבור מציע

 שם מותג המזון הפרטי של רשת השיווק
 
 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.להוכחת תנאי סף בסעיף  .3

 –ג עבור מציעים המגישים הצעה לשיתוף פעולה בתחום שבקבוצה 
 

 :קיים וצר/קו מוצריםמעבור מציעים שמבקשים שיתוף פעולה עבור 
 

 ביח' 2019כמות שהופצה בשנת  שם המוצר/קו המוצרים המוצע
  
 

 :חדש קו מוצרים/מוצרעבור מציעים שמבקשים שיתוף פעולה עבור 
 

 2020תחזית מכירות ביח' בשנת  שם המוצר/קו המוצרים המוצע
  

 
 

 :לצורך מתן ניקוד איכות .4
 ים המפורטים בקבוצה א או בקבוצה בעבור מציעים המבקשים לשתף פעולה בתחומ

  –במשבצת המתאימה  Vעל המציע לסמן 

     סניפים )לא כולל( במדינת 10-לרשת שהוצגה ע"י המציע בקבוצה א או ב יש פחות מ  
 ישראל.

     לא כולל( סניפים  15-סניפים ל 10יש בין  צה א או בולרשת שהוצגה ע"י המציע בקב(
 .במדינת ישראל

     לא כולל( סניפים  20-סניפים ל 15צה א' או ב' יש בין ורשת שהוצגה ע"י המציע בקבל(
 .במדינת ישראל

     לא כולל( במדינת סניפים  20-למעל צה א' או ב' יש ולרשת שהוצגה ע"י המציע בקב(
 .ישראל



 

 :לצורך מתן ניקוד איכות .5
 ג עבור מציעים המבקשים לשתף פעולה בתחומים המפורטים בקבוצה

 המתאימה קו מוצרים/במשבצת המתאימה ובקטגוריית המוצר Vעל המציע לסמן 
 :עבור מוצר/קו מוצרים קיים

      יח'  350,000-שהוצג ע"י המציע בקבוצה ג הופץ בכמות של פחות מהמוצר/קו מוצרים 

 במהלך השנה האחרונה.        

      יח' ל 350,000בכמות של בין שהוצג ע"י המציע בקבוצה ג הופץ המוצר/קו מוצרים- 

 יח' במהלך השנה האחרונה. 1,000,000 

     יח' ל 1,000,000שהוצג ע"י המציע בקבוצה ג הופץ בכמות של בין המוצר/קו מוצרים- 

 יח' במהלך השנה האחרונה. 2,000,000        

      יח'  2,000,000-שהוצג ע"י המציע בקבוצה ג הופץ בכמות של מעל להמוצר/קו מוצרים 

 במהלך השנה האחרונה.        
 :עבור מוצר/קו מוצרים חדש

     שהוצג ע"י המציע בקבוצה ג בעל תחזית מכירות  בכמות של פחותהמוצר/קו מוצרים 

 .2020יח' במהלך שנת  350,000-מ        

     שהוצג ע"י המציע בקבוצה ג בעל תחזית מכירות בכמות של ביןהמוצר/קו מוצרים 

 .2020יח' במהלך שנת  1,000,000 -יח' ל 350,000        

     שהוצג ע"י המציע בקבוצה ג בעל תחזית מכירות בכמות של ביןהמוצר/קו מוצרים 

 .2020יח' במהלך שנת  2,000,000 -יח' ל 1,000,000        

    של מעל שהוצג ע"י המציע בקבוצה ג' בעל תחזית מכירות בכמותקו מוצרים  / המוצר 

 .2020יח' במהלך שנת  2,000,000-ל        
 .בנפרד לצרף ניתן נוספות והבהרות הערות

 
 

  

 מורשה החתימהשם מלא של  תאריך
 המציע

מורשה חתימה וחותמת 
 המציע החתימה של

 אישור עו"ד
 

   בפני מר  הופיע           עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני
כי עליו לומר את האמת בלבד  וולאחר שהזהרתי    על פי תעודת זהות מס'  שזיהיתיו

ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל 
 וחתם עליה בפני.

 

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך


