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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

 

 

 

 

  3מסמך 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 

 

 תיקונים למסמכי המכרז –חלק ב 

 נספח ד: נפלה טעות סופר בהפניות לסעיפים בנספח. מצ"ב נספח ד מתוקן.מסמכי המכרז,  .5

מציע יוכל לצרף רישיון עסק של אחד מובהר בזאת כי : 10.3.4מסמכי המכרז, סעיף  .6

הבהרות מספר  למסמך 1הסניפים, ללא צורך בצירוף תצהיר כפי שנדרש בתשובה מספר מ

2 . 

להסכם ההתקשרות,  6.5סעיף תשומת לב המציעים מופנית לכך שעל פי הוראות עם זאת, 

נדרש להחזיק בתוקף את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים לפעילותו הזוכה 

 ההזמנה וההסכם.מסמכי על פי 

 

 בכבוד רב,
 
  -מחלקת רכש 

 בשם ועדת המכרזים



 

 

 

 

 להזמנהד נספח  

 
 לאחר(, ״המציע״) ________ חברת של ורשה חתימהמ, ________' מס. ז.ת נושא, ________ הח״מ יאנ

 מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי
 :כדלקמן, בכתב, בזאת

 
 4.4ף להוכחת תנאי סף בסעי .1

 – ף פעולה בתחום שבקבוצה אעבור מציעים המגישים הצעה לשיתו
על המציע לפרט את כמות הסניפים של הרשת המוצגת לצורך שיתוף הפעולה עם מכון 

 :במדינת ישראלוינגייט בתחום זה 
 מס' סניפים בישראל שם הרשת

    
 

 4.5להוכחת תנאי סף בסעיף  .2

 –הצעה לשיתוף פעולה בתחום שבקבוצה ב עבור מציעים המגישים 

 הפרטי של רשת השיווק שם מותג המזון
 
 

 4.6להוכחת תנאי סף בסעיף  .3

 –ג עבור מציעים המגישים הצעה לשיתוף פעולה בתחום שבקבוצה 
 

 :קיים מוצר/קו מוצריםעבור מציעים שמבקשים שיתוף פעולה עבור 
 

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

 :חדש קו מוצרים/מוצרעבור עבור מציעים שמבקשים שיתוף פעולה 
 

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

 
 

 :לצורך מתן ניקוד איכות .4
 עבור מציעים המבקשים לשתף פעולה בתחומים המפורטים בקבוצה א או בקבוצה ב

  –במשבצת המתאימה  Vעל המציע לסמן 

     סניפים )לא כולל( במדינת 10-צה א או ב יש פחות מלרשת שהוצגה ע"י המציע בקבו  
 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 ולרשת שהוצגה ע"י המציע בקב(
 .במדינת ישראל

     לא כולל( במדינת סניפים  20-למעל צה א' או ב' יש ות שהוצגה ע"י המציע בקבלרש(
 .ישראל
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 :לצורך מתן ניקוד איכות .5
 עבור מציעים המבקשים לשתף פעולה בתחומים המפורטים בקבוצה ג

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

 יח' במהלך השנה האחרונה. 1,000,000 

     יח' ל 1,000,000בקבוצה ג הופץ בכמות של בין  שהוצג ע"י המציעהמוצר/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

     יע בקבוצה ג בעל תחזית מכירות  בכמות של פחותשהוצג ע"י המצהמוצר/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        

     בעל תחזית מכירות בכמות של בין שהוצג ע"י המציע בקבוצה גהמוצר/קו מוצרים 

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

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

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

 .בנפרד לצרף ניתן נוספות והבהרות הערות
 
 
 

  

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך


