
 הקריטריונים לבחירת הספק  :5פרק 
 שלבים בהתאם למתואר בטבלה שלהלן :  בחמישהההצעות תבחנה 

 במכרז זה.  3שלב א' : בשלב זה  תיבדק הצעתו של המציע מבחינת עמידתו בתנאי הסף כפי שפורטו בפרק 

 תיפסל הצעתו. הצעות שעמדו בתנאי הסף, תעבורנה לשלב הבא. -יע שלא יעמוד בתנאי הסף מצ

 . משרד האוצר שעברו מבדק זכויות עובדים שלמציעים  רקשלב בו נבדקים  –שלב ב' : ציון סופי למבדק  זכויות עובדים 

 .  מהציון הסופי 40%מהווה עבורם שלב זב  

 עברו מבדק זכויות עובדים של משרד שלאעבור מציעים מהציון הסופי  %35הווה מ –' : בחינת מרכיב האיכותגשלב 

 . שלב זה מחושב ע"פ  מבדק זכויות עובדים של משרד האוצר  שעברוהציון הסופי עבור מציעים  %21האוצר ו 

 המפורט בטבלה שלהלן

 ם שלא עברו מבדק זכויות זה )מציעי המרביים ברכיב 35%תוך מ 25% -מציע שיקבל ניקוד הנמוך מיודגש כי 

 יעבור  לאהמירביים ברכיב זה )מציעים שעברו מבדק זכויות עובדים (  21%מתוך  15%נמוך מ  / עובדים ( 

 לשלב בדיקת הצעת המחיר והצעתו תיפסל.

  ,מציעים לפחות, תהיה רשאית הנהלת בתי המשפט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  2במידה ולא יעברו שלב זה

 המציעים בעלי הציון הגבוה ביותר . 2את שלב הבא להעביר ל

 מהציון הסופי עבור מציעים שלא עברו מבדק זכויות עובדים של משרד 65%מהווה  -' : בחינת מרכיב המחיר   דשלב 

יחושב  הציון הסופי עבור מציעים שעברו  מבדק זכויות עובדים של משרד האוצר . שלב זה מ 39%האוצר ו 

 שלהלן.בטבלה  כמפורט  

 ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תהיה  -  ציוני המציעים בשלבים הקודמים' : בשלב זה ייעשה חיבור,  בין השלב 

 במכרזההצעה הזוכה למתן השירותים  

  



 פירוט   משקל אמת המידה  

שלא מציע   

עבר מבדק 

 דזכויות עוב

עבר שמציע 

מבדק זכויות 

 עובד

בדיקת  'א שלב

עמידה בתנאי 

 ףהס

בשלב זה תיבדקנה עמידתן של ההצעות בתנאים  חובה -תנאי סף 

המוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף( מציע שעבר את 

 לשלב ב'. יעבורשלב א' 

ציון סופי  שלב ב' 

למבדק  

זכויות 

 עובדים

על ידי  לוציון  סופי שניתן בשלב זה ייבדק הספק ביחס ל 40 0

בגין  האוצרהמערך המרכזי של החשב הכללי במשרד 

ביקורת שעבר. מטרתה של ביקורת זו לבדוק אם עובדי 

קבלני השירותים מקבלים את מלוא זכויותיהם כפי שאלו 

מעוגנות בחוק, בהסכמים קיבוציים ובהסכמים מחייבים 

 אחרים.

הציון הסופי שיקבל המציע בסעיף זה יהיה הציון של 

 זה. של המבדק ביחס לציון המקסימלי שניתן לרכיב  היחסי

ספק שלא עבר את מבדק זכויות עובדים ינוקד עפ"י 

 קריטריוני איכות ומחיר בלבד.

 

 פירוט משקל אמת המידה    

שלא מציע   

עבר מבדק 

זכויות 

 דעוב

עבר שמציע 

מבדק זכויות 

 עובד

שלב ג' 

 :איכות 

  

חוו"ד 

 לקוחות

הנהלת בתי המשפט תפנה, טלפונית , לפי שיקול דעתה,  9 15

קוחות  לפחות מבין הממליצים שיפורטו בנספח ו' לשני ל

 רמת ניקיון :בהיבטים של על מנת לקבל חוות דעתם )

ה של המתחם, העובדים , נראות המדים ואסטתיקלרבות 

אסטיקה, ארגון, מוצרים  - העובדים , אופן הגשת המזון

 נלווים

יחס ללקוחות, עמידה בלוחות זמנים לרבות רמת שירות :

דרים, לישיבות , רמת זמינות בשעות הלחץ של הזמנות לח

במזנון, אופן טיפול בתקלות/חוסרים, עמידה בלוחות זמנים 

 יות והתחשבנויותובהיבט התקשר

עד כמה , טריות, גיוון, טעם:לרבות  טיב וטעם המזון

 התפריט תואם את המוצרים הנמכרים

 -ושביעות רצון כללית המקוםמראה כללי/מצב של 

פונקציונליות, הצגת תפריט, הצגת אסטתיקה, לרבות 

 (רישיון העסק ותעודת הכשרות, רמת תחזוקת ציוד המזנון

.  10ל  1הלקוח  יתבקש לדרג את שביעות הרצון בין 

ה יהיה הציון הממוצע הציון הסופי שיקבל המציע בסעיף ז

. לציון המקסימלי שניתן לרכיב זהבהתאם  של ההמלצות

בר להנהלת בתי במידה והמציע סיפק שירותים בע

המשפט, רשאית הנהלת בתי המשפט לפנות לנציג המשרד 

שקיבל את השירות גם אם איננו מופיע ברשימת 

 הממליצים שפורטו בנספח ו' שהגיש המציע.

 3 5 שנות וותק

 

בפרמטר זה יחושב מספר שנות הוותק של המציע בתחום 

 ע"פ דיווחו בנספח ו'. 

ק של המציע בתחום בפרמטר זה יחושב מספר שנות הוות

ע"פ דיווחו בנספח ו'. כל שנת וותק מלאה מעל למינימום 

נקודה ועד  1שנקבע בתנאי הסף תזכה את המציע ב 

 נקודות ברכיב זה. 5למקסימום 



 

 

 פירוט משקל אמת המידה    

שלא מציע   

עבר מבדק 

 דזכויות עוב

עבר שמציע 

מבדק זכויות 

 עובד

שלב ד': 

 מחיר

סך המחירים 

בחלק א' של 

 הצעת המחיר

בפרמטר זה יחושב  סך המחירים שיוצע עבור הקהל בחלק  21 35

"מחירון קבוע לעובדי בימ"ש  –א' של הצעת המחיר 

)נספח ז'( מציע שיציע את סך המחירים הנמוך ביותר 

ויתר המציעים יקבל את המשקל המקסימלי לסעיף זה 

 ידורגו ביחס אליו  

סך המחירים 

בחלק ב' של 

 הצעת המחיר

20 

 

כיבוד פריטי הבפרמטר זה יחושב סך המחירים ל 12

מציע שיציע את סך המחירים  .לישיבות/הדרכות ואירועים

הגבוה ביותר ויתר  המשקלהנמוך ביותר יקבל את 

 המציעים יקבלו ציון יחסי בהתאמה

חלק ג' 

בהצעת 

דמי -חירהמ

השירות 

 לחדרים

בפרמטר זה יושוו שיעורי דמי השירות הנדרש כפי שהציעו  6 10

מציע שיציע את שיעור דמי השירות הנדרש  -המציעים 

ויתר  המשקל המקסימלי לסעיף זההנמוך ביותר, יקבל את 

   המציעים ידורגו ביחס אליו

 

שלא מציע   

עבר מבדק 

 דזכויות עוב

עבר שמציע 

ת מבדק זכויו

 עובד

 

  100 100 סה"כ נקודות

 שלב ה'

 

הסכום שיתקבל מחיבור הציונים יהווה את חיבור של כל ציוני המציע בכל הרכיבים, בשלב זה ייעשה 

. ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון של המציע ציון ההצעה המשוקללת

 וכן הלאה.

 

בפרמטר זה תחושב תקופת הניסיון הרצוף של המציע  6 10 רצף ניסיון

בתחום ע"פ דיווחו בנספח ו' . מציע בעל רצף ניסיון של 

נקודות. מציע בעל  3)כולל( שנים  יזכה ב  4ועד  2ל מע

נקודות.  5)כולל( שנים  יזכה ב  5ועד  4רצף ניסיון מעל 

)כולל( שנים  יזכה ב  7ועד  5מציע בעל רצף ניסיון מעל 

ים  יזכה במס' שנ 7נקודות. מציע רצף ניסיון מעל   8

 רכיב זה של הנקודות המקסימלי 

זה יחושב מספר המזנונים/מסעדות דוכני ממכר בפרמטר  3 5 מספר אתרים

מזון קבועים  בארגונים ציבוריים ו/או פרטיים אותם 

הפעיל המציע ע"פ דיווחו בנספח ו' . מציע שיציג את 

שנים  2המספר הרב  ביותר ,שהפעיל במקביל לפחות 

רצופות יקבל את הציון המקסימלי לסעיף זה ויתר 

 המציעים יקבלו ציון יחסי בהתאם.

יובהר כי לצורך מתן ציון בפרמטר זה יילקחו בחשבון 

 ( בלבד2013-2016השנים האחרונות ) 4שנות וותק ב 

סה"כ  

 35איכות =

ציון 

מינימלי 

למעבר 

 לשלב הבא

 =25 

סה"כ איכות 

. ציון  21= 

מינימלי 

למעבר 

לשלב הבא = 

15 

 


