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 2/2020מכרז 

 מתן שירותי הסעדה במתחם הכבאות

 

 2020/2' מס פומבי רזלמכחובה מציעים  מפגשפרוטוקול  הנדון:

 

 

 

 

 

 שהועלו לשאלות הרשות התייחסות את מכיל זה , מסמךשבנדון בהתאם לאמור במסמכי המכרז .1
 15:00בשעה  11/11/2020 רביעים ביום שהתקיי חובה המציעים מפגש במסגרת המציעים ידי עלי

 בנציבות כבאות והצלה בראשון לציון.

 

 .בלבד זההינו כפי המופיע במסמך  לשאלות המחייב המענה .2

 

 במסגרת המפגש התבקשו המציעים להירשם בטופס רישום הנוכחות למפגש המציעים חובה. .3
 

הועלו על ידי הרשות בין לפרוטוקול ו 1כנספח הוצגה מצגת המצורפת , מפגש המציעיםבמסגרת מ .4
 היתר הדגשים לנושאים הבאים:

 ת הצעה.אופן הגש .4.1

 .המקצועיים תנאי הסף .4.2

 הליך המכרז. .4.3

 .ההתקשרותתקופת  .4.4

 עלולה לגרום לפסילת ההצעה. תהערבות ההצעה בשים דגש לכך כי אי תקינו .4.5

 אופן בחירת הזוכה לרבות משקלות. .4.6

 טופס הצעת המחיר. .4.7

 .לממתן הצעה תכסיסנית העלולה להיפס תדגשים לגבי הוגנות ההצעה והימנעו .4.8

 דגשים לתכולת העבודה. .4.9

 

במפגש יש לשלוח בכתב בהתאם להוראות  נמסר למשתתפים כי שאלות בנושאים ספציפיים שעלו .5
 המכרז והמענה עליהם יבוצע במסגרת המענה לשאלות הבהרה.

 

במסגרת מפגש המציעים נערך סיור במתחם ההסעדה שכלל את חדר האוכל, שירותי נשים וגברים,  .6
 מטבח )לרבות חדרי קירור וחדרי שטיפה(, אזור פריקה והעמסה וחדר אשפה.

 

להלן, יחייבו את הרשות ובכל  8בסעיף זה כמפורט  לשניתנו במסגרת פרוטוקומובהר כי רק תשובות  .7
 מקרה לא תשובות שניתנו בעל פה בעת מפגש המציעים.

 

  

הצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך המסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ו

 ולצרפו להצעתם.זה 
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 מפגש:שאלות מציעים שנשאלו במהלך ה .8

  

 תשובות שאלות מספר סעיף #

האם לשם הפעלת מתחם ההסעדה נדרש  כללי 1
 רישיון עסק ?

 שיון עסק.ילא נדרש ר

2 

  1.5סעיף 
)הערכת היקף 

 התקשרות(
 
 2עמ' 

 מסמכי המכרז

מה מס' הסועדים היומי הצפוי במסגרת 
 המכרז ?

 -סועדים בחדר האוכל בקריית הכבאות ככיום 
 סועדים בארוחת הצהריים. 200

ההיקף האמור מובא לידיעה והערכה בלבד ואין 
לראות בו משום התחייבות מצד הרשות לביצוע 

 כלשהו.הזמנה בהיקף 
ארוחות  100במכרז נקבע תשלום מינימום של 

 צהריים בימי שגרה.
 

וכמות הסועדים תלויות בקיומם של  יתר הארוחות
 .ית הכבאותקורסים בקרי

 

3 

  2סעיף 
)תקופת 

 ההתקשרות(
 
 1עמ' 

 מסמכי המכרז

תקופת ההתקשרות, הארכתה והפסקתה 
 הינה חד צדדית לטובת הרשות.

הפסקת התקשרות נבקש לאפשר סעיף 
 הדדי.

 הבקשה נדחית.
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 טבלה ב' 
טופס  -)נספח ט' 

 הצעת המחיר(
 
 41עמ' 

 מסמכי המכרז

האם ניתן לשנע ארוחה לצפון ממטבח 
 באזור הצפון בהנחה וקיים לי אחד כזה?

מקרים כאלו ישקלו לגופו של עניין בהזמנה 
, כאשר על הקבלן יהיה לפנות לרשות הנקודתית

 .מראש ולבקש האמור
הנושא מותנה בבחינה של קריטריונים שונים כגון:  

 רמת המטבח, סוג ואיכות המזון, רמת הטבח ועוד.
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 2.2.4סעיף 
)אוכלוסיית חדר 

 האוכל(
 
 4עמ' 
תכולת  –נספח י"ג 

 העבודה

האם קבלן ההסעדה מחויב למכור 
ארוחות לעובדי הקבלן ואורחי הרשות 

 באותו המחיר כמו לרשות?

 כן.
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 2.4.2סעיף 
 )מתחם ההסעדה(

 
 4עמ' 
תכולת  –נספח י"ג 

 העבודה

האם נדרש לתת שירותי הסעדה בחדר 
 האוכל גם בימי שישי ושבת ? 

 לא.
 

הדבר אינו סותר את דרישת המכרז למתן מענה 
הזנה בחירום )גם בשישי ושבת( כאמור במסמכי 

 המכרז.
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 2.6סעיף 
 )נגיף קורונה(

 
 5עמ' 
תכולת  –נספח י"ג 

 העבודה

האם ניתן לפרט מה הדרישות בתקופת 
 הקורונה?

לתכולת העבודה.  2.6בהתאם לאמור בסעיף 
הקבלן והרשות ידרשו לגמישות בהתאם להנחיות 
 המשתנות של גורמי הבריאות והנחיות הממשלה.
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 תשובות שאלות מספר סעיף #
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 2.6סעיף 
 )נגיף קורונה(

 
 5עמ' 
תכולת  –נספח י"ג 

 העבודה

כיצד מגישים כיום את המזון לאור 
 מגבלות הקורונה?

 כיום השירות נחלק לשניים:
חניכים סועדים במתחם ההסעדה בהתאם  .א

 למגבלות התו הסגול.

 עובדי הנציבות מקבלים מנות בחמגשיות. .ב

9 

 4.6סעיף 
 )משגיח כשרות(

 
 10עמ' 
תכולת  –נספח י"ג 

 העבודה

משגיח האם ידוע מה עלות הפעלת 
 כשרות מטעם הרבנות המקומית?

 לא.
 

 ניתן לברר מול הרבנות המקומית ראשון לציון.
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 5.4.2סעיף 
 )שינוע המזון(

 
 12עמ' 
תכולת  –נספח י"ג 

 העבודה

האם חובה שהקבלן יחזיק רכב שינוע 
בקירור בבעלותו או שניתן להסתמך על 

 שירותי קבלן משנה בהתאם לצורך?

קירור מותאם לדרישות החוק שירותי שינוע ברכב 
 ניתן לספק באמצעות קבלן משנה.
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 17.2סעיף 
)טבלת כ"א 
 מינימלית(

 
 88עמ' 
תכולת  –נספח י"ג 

 העבודה

בסעיף כשרות קיימת דרישת חובה 
למשגיח כשרות ואילו בסעיף כוח האדם 
בתכולת העבודה מופיע שמספר משגיחי 

 הכשרות יהיה בהתאם לצורך?

המינימלית מציגה כמות משרות טבלת כ"א 
 מינימלית שקובעת הרשות להפעלת המתחם.

 
המציע חייב לקחת בחשבון את כמות העובדים 

שידרשו לו לתת את כלל המענה לדרישות 
המופיעות בתכולת העבודה למכרז זה ולתמחר 

כמות עובדים מתאימה גם מעבר לכמות 
 המינימלית שציינה הרשות.

12 

רשימת  –נספח ב' 
 ציוד בחדר האוכל

 
 105עמ' 
תכולת  –נספח י"ג 

 העבודה

 כן. קרטונים?דחסן האם יש 
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 מצגת מפגש מציעים – 1נספח 
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