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הפעלת שירותי מכירת מזון, שתיה ושירותי כיבוד  – 25/17מכרז הנדון: מענה לשאלות הבהרה 

 )קייטרינג( לישיבות ואירועים שוטפים בבית המשפט העליון

 

 מס
עמוד 

 תשובה תוכן הבקשה להברה סעיף במכרז במכרז

1 6 1.4.2 

איך ניתן לראות רישיונות עסק 
שנים אחרונות( ומי  3מהעבר )

 החברה המטפלת בקבלת הרישיון?

הוצאת רישיונות עסק באחריות הספק 
הזוכה . ספקי העבר טיפלו בעניין באופן ישיר 

 ועצמאי מול הרשויות.

2 6 1.4.4 

האם קיימות נקודות יציאה או 
הפסקת התקשרות מצד הספק, ומהן 

 כוללות?

ההחלטה על סיום התקשרות/מימושי 
אופציה לתקופות נוספות הינה של המזמין 

 בלבד

3 7 1.7 

איך ניתן לראות דוחות מאזן רווח 
שנים  3של הספקים )הקודמים 

 המידע לא קיים בידי הנהלת בתי המשפט אחרונות( ?

 במה כרוכה פיצול ההצעה? 1.7.2 7 4
 1.7.2המילים "לפצל את ההצעה" שבסעיף  

 למסמכי המכרז ימחקו.

5 11 2.1.7 

רישיונות עסק האם ניתן לראות 
שנים אחרונות( ומי  3מהעבר )

 החברה המטפלת בקבלת הרישיון?

הוצאת רישיונות עסק באחריות הספק 
הזוכה . ספקי העבר טיפול בעניין באופן ישיר 

 ועצמאי מול הרשויות.

6 11 2.1.10 

האם ניתן לראות תעודת כשרות 
שנים אחרונות( והאם חייב 3מעבר )

 משגיח קבוע במזנון?

הוצאת תעודת כשרות הינה באחריות 
בלעדית של הספק הזוכה . ספקי העבר טיפלו 

 בעניין באופן ישיר ועצמאי מול הרשויות. 

7 11 2.1.6 
מהן החלופות האיזוריות לפיתרון 

 כניסת ספקים?החניה, ומהיכן 

ישנן חלופות חניה בתשלום בסביבת בית 
המשפט. כניסת ספקים בתאום הביטחון 

הבית תתבצע מהכניסה לחניון בית והנהלת 
 המשפט

8 12 2.1.11 

האם ניתן להוסיף תנור לצורכי 
אפיית המאפים במקום, וטוסטר 

 ניתן אובן לחימום מזון?

9 12 2.1.11 

האם ניתן להוריד מכונת ברד 
ולהוסיף מסחות מיץ 

 חשמליות/ידניות שברשימה?
בתאום מול הגורם האחראי מטעם בית 

 ועדת מכרזיםהמשפט ובאישור 

10 14 2.1.14 

האם ניתן לתאם פגישה עם 
המפקחים האחריאים לצורך תאום 

 לא ציפיות?

11 16 2.2.1.1 
האם ניתן לעלות את סכום 

 לא. גובה הסובסידיה נקבע ע"י החשב הכללי לפני מע"מ? 3.7הסובסידיה מ

12 18 2.2.2 

האם ניתן לקבל בצורה מפורטת, את 
בפרקי זמן מספר המבקרים להיכל 

 שנגדיר מראש?
לא ניתן לקבל מידע מעבר למידע שקיים 

 במסמכי המכרז

13 18 2.2.2 
מהו הממוצע לסועד בתנועות העבר 

 המידע לא קיים בידי הנהלת בתי המשפט לפי נתונים שספקו ספקים בעבר?

14 18 2.2.2 
וכניסת נגישות נכים האם קיים, 

 ספקים ?
קיים נגישות נכים דרך מעלית אולם ג'.  
 כניסת ספקים דרך חניית שופטים.        

15 20 2.2.4.5.5 

האם ניתן לקבל אישור לאפיית 
מוצרי מאפה ממצב קפוא לאפייה 

 מלאה?
תלוי ברישיון העסק שיומצא ע"י הספק 

 הזוכה.

16 21 2.3.2 

האם ניתנת  אפשרות, לערעור על 
בסכום או קנס או לקבל הקלה 

 בתנאי התשלום של הקנס

לספק ניתנת אפשרות לערער על הקנס. 
ההחלטה לאחר בחינת הערעור הינה בידי 

 המזמין

17 21 2.2.4.8 
האם ניתן להפחית את מגוון 

 באישור ועדת המכרזים בלבד. הממרחים?

18 30 6.1 
האם ניתן להפחית את סכום 

 לא הערבות?
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 מס
עמוד 

 תשובה תוכן הבקשה להברה סעיף במכרז במכרז

19 31 7.4 
הכסף בדיוק. באיזה תאריך מועבר 

 בהעברה בנקאית או צ'ק?
התשלום לספק הזוכה מבוצע על פי הוראות 

 יום בהעברה בנקאית 45החשב הכללי, תוך 

20 37 6 

נדרש הסבר יותר מפורט. על מנת 
לעשות פוליסת ביטוח שתכיר 

ב"הדברה" נדרש רישיון 
 מדביר..אנחנו קייטרנג הרי.

 הספק המפעיל את המזנון אחראי על הניקיון
וההדברה של מתחם המזון ובכלל זה נדרש 

 לבצע ביטוח מדביר

21 
60-
 נספח ז' 65

שינוי תפריט: האם ניתן 
להוריד/להוסיף מוצרים מהמפרט? 

בלשונית  -ראה בנ"ל של האקסל 
 תפריטהתחתונה שבטבל 

לא ניתן לשנות את המוצרים הקבועים 
למסמכי  2.2.4.9בהצעת המחיר. ראה סעיף 

 לעניין זההמכרז בנוגע 

22 
60-
 נספח ז' 65

דחיית תצרוכת הספקת האוכל 
החם, על מנת לקבל אינדקציה 
כמותית, אם משתלם לשנע את 

 המזון.
שאלה לא ברורה. אוכל חם לא ניתן להכין 

 בתוך כותלי בית המשפט. 

23 
60-
 נספח ז' 65

האם הכנת והרכבת הסלטים 
 העסק של הספק הזוכה.כן, בכפוף לרישיון  וכריכים במקום מתאפשרת?

 


