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 יונה בכפר שכונות והתחדשות תרבות חינוך מוסדות חברת

 מ "בע י"לא י"הסוה של מיסודה

 גני, הספר בתי לצהרוני צהריים ארוחות לאספקת 1/2017מס'  מכרז פומבי

 יונה כפר בעיר והפעוטונים הילדים

 

 מענה לשאלות המציעיםהנדון: 

 של מיסודה יונה בכפר שכונות והתחדשות תרבות חינוך מוסדות חברת מטעם הבהרות מסמך ב"רצ .1

בקשר עם  שנתקבלו ההבהרה שאלות לכלל תשובות הכולל( "המתנ"ס")להלן:  מ"בע י"לא י"הסוה

  המכרז שבכותרת.

 שייחתם ומההסכם המכרז והוראות מתנאי נפרד בלתי חלק מהוות המתנ"ס הבהרות כי בזאת מובהר .2

כן  .המציע של החתימה מורשי ידי על חתום ,ב"הרצ המסמך של תדפיס להצעה לצרף יש. הצדדים בין

על כל הוראה סותרת במכרז, ככל וקיימת וככל ותתוקן הוראה  יובהר כי הבהרות המתנ"ס תגבורנה

 במסגרת מענה להבהרות זה, יש לראות את התיקון המפורט במסמך זה כמתקן את מסמכי המכרז.

 ,טכניות שגיאות תיקון ובלא 'As Is' להלן הטבלה בגוף צוינו השונים המציעים שאלות כי ,מובהר כן .3

 .השאלות בגוף שצוינו המציעים שמות מחיקת מעטל

 בעיר והפעוטונים הילדים גני, הספר בתי לצהרוני צהריים ארוחות לאספקת 1/2017' מס פומבי מכרז

 יונה כפר

מס'  מס"ד
 הסעיף

 התשובה השאלה

1 
 סכום יש האם 7.1.16.4 בסעיף 7.1.16.4

 ? למנה הגשה למחיר מקסימלי
אכן. עיון במסמכי המכרז שהועלו לאתר 

ממסמכי המכרז שנמסרו המתנ"ס )במובחן 
למציעים במשרדי המתנ"ס( מעלה כי 
מציעים אשר הדפיסו את מסמכי המכרז 
ישירות מהמתנ"ס, מחזיקים בידם חוברת 
מכרז אינה עדכנית. מציעים אלו נדרשים 
לסור למשרדי המתנ"ס לצורך קבלת מסמכי 
המכרז העדכניים. למען הסר ספק יובהר, כי 

קסימלי למנה נוקב במחיר מ 7.1.16.4סעיף 
 לא כולל מע"מ.₪,  11.11בסך של 

 לספק כלים לאילו הגבלה יש האם לא ננקב 2
 .ןהמזו את

השאלה אינה ברורה ולא ברור האם מכוונת 
. 1.7.9.4פעמיים כמצוין בסעיף -לכלים חד

ככל שכן, אין דגם ספציפי אותו דורש 



 
 

 2מתוך  2עמוד 
 

המתנ"ס, תוך שיובהר כי המציע הזוכה 
המתנ"ס מראש את יידרש לאשר אל מול 

 דגם הכלים שברצונו לספק.

 ופחמימה חלבון מנת של אחד סוג לא ננקב 3
 סוגי שני ולא) שניצלים+ לנקודה

 (לנקודה מנות

 הבקשה מקובלת

 שכמות כיוון) בלבד אחד ספק לא ננקב 4
 (.קטנה היא שם המנות

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבחור 
כמצוין ביותר מספק אחד כזוכה במכרז, 

 במסמכי המכרז.

5 
 המנות מסך 1% עד -צליאק לא ננקב

 עלות לזה מעבר. עלות באותה
 .למנה ח"ש 25 -כ של רגילה

מסך  2%הבקשה מתקבלת חלקית. עד 
יסופק באותה העלות. מעבר המנות באותה 
 למנה.₪  25לכך בעלות של 

כיכר הבקשה מתקבלת חלקית, באופן בו  .ילדים 15 -ל 1 -לחם לא ננקב 6
 10 -ל 1לחם מלא יחולק לפי מפתח של 

 ילדים.

 שעות מהן, הפעוטונים לגבי לא ננקב 7
 ? החלוקה

הגם שהמכרז נוקט במילה "פעוטונים", 
בפועל לא מתקיימת חלוקת מזון לפעוטונים 
במתנ"ס )קיימת מבשלת בכלל מסגרות 
אלו(. במקרים קיצוניים וחריגים תידרש 

תסופק בהסכמה אספקת מזון לצהרונים וזו 
 פרלימינרית מול המציע/ים הזוכה/ים.

 

 

 

 

 


