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 ב' נספח

 מפרט ואמנת שירות

 

 מהות השירות .1

"( החברההחברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: " .א

בקרות והשתלמויות בתחום התברואה, מבקשת לקבל  הצעות למתן שירותי 

לרשת מעונות  תזונה ובישול בריא לפי דרישות החברה למתנ"סים והמתנ"סים

 עמה" הפרושה ברחבי המדינה, הפועלים בשיתוף פעולה התחלה חכמההיום "

העבודה, הרווחה והשירותים  לעניין רשת התחלה חכמה, ובפיקוח משרד

"( הכול בהתאם למפורט השירותיםהחברתיים   כמפורט כמסמכי המכרז )להלן: "

 "(.מסמכי המכרזבמסמכי מכרז זה, על כל מסמכיו )להלן: "

'( כאשר לצידם ו נספחהמופיעים בהצעת המחיר )השירותים כוללים את הרכיבים  .ב

 משקלם היחסי בהצעת המחיר הכוללת.

והזמנת השירותים, כולם או  בהיקפים משתנים,השירותים יסופקו ע"י הזוכה  .ג

 חלקם, תהיה מעת לעת, ובהתאם לצורך.

יובהר, כי היקף הדרישות המופיעות בטבלה האמורה במסמך ו' ו/או בנתונים  .ד

קשרות, מהווים אומדן בלבד וכי החברה אינה מתחייבת להיקף אודות היקף ההת

כלשהו. החברה אינה מתחייבת למכסת מינימום ו/או מקסימום של אילו 

מהשירותים במסגרת מכרז זה. התמורה עבור השירותים תשולם על ידי החברה  

 בהתאם למספר הפעולות שהוזמנו ובוצעו בפועל.

טין ו/או להגדיל את הכמות הנ"ל, הכל החברה שומרת לעצמה את האפשרות להק .ה

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועפ"י אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע 

 העבודות בכלל ו/או עפ"י אילוצים של גורמים מקצועיים בפרט.

 מפורטת בנספח ג'נכון למועד פרסום מכרז זה,  פריסת מעונות היום ברחבי הארץ .ו

אולם יובהר כי רשימה זו עשויה להשתנות / להתעדכן והשירותים נשוא המכרז 

יינתנו ביחס למעונות היום של הרשת, כולם או חלקם, וכפי שיהיו מעת לעת 

 בתקופת ההתקשרות. 

 הנחיות כלליות לעניין ביצוע ביקורות .2

ביקורות תברואה תעשנה בהתאם לסטנדרטיזציה של משרד הבריאות הקבועה  .א

 התקפה במועד אספקת השירותים. בהנחיהדין ו/או בנוהל ו/או בהחלטה ו/או בכל 

ביקורות בנושא תזונה תעשנה בהתאם לסטנדרטיזציה של משרד העבודה, הרווחה  .ב

 בהנחיהוהשירותים החברתיים הקבועה בכל דין ו/או בנוהל ו/או בהחלטה ו/או 

 התקפה במועד אספקת השירותים.

מתנ"ס, לרבות דו"ח מרכז הכולל המלצות לתיקון  הזוכה יכין דו"ח נפרד לכל .ג

 הליקויים אשר הועלו. 

בדיקת תיקון הליקויים תעשה בהתאם למפורט במפרט הטכני )מסמך יד המצורף  .ד

 למכרז זה(.



2 

 

 ב' נושאי הבקרות, השלבים ולוחות זמנים לביצוע, ייעשו על פי הקבוע במסמך .ה

מנהלת רשת התחלה חכמה ו/או המצורף למכרז ו/או כפי שייקבע מעת לעת על ידי 

 "(.מנהלת הרשתמי מטעמה )להלן: "

רשת התחלה ' –השירותים מיועדים למעונות היום המופעלים ע"י הארגון המפעיל  .ו

 חכמה' מטעמה של החברה למתנ"סים.

אנשי ידי הזוכה ו-על במהלך כל תקופת ההתקשרות השירותים הנדרשים יינתנו .ז

 בתנאי הסף והמאושרים על ידי החברה. ידו העומדים -המועסקים על המקצוע

כל הפעולות הנובעות מאספקת השירותים נשוא המכרז, לרבות הדפסת דו"חות  .ח

ידי הזוכה ועל -שיידרשו על ידי החברה לפחות אחת לרבעון ותיקונם יבוצעו על

 חשבונו בלבד.

 למסירה יוגשו ע"ג מדיה מגנטית. הדוחות הסופיים המאושרים .ט

בסיום כל השירותים הנדרשים,  יעביר הזוכה למזמין, בצורה מאורגנת ומסודרת,  .י

את כל החומר המקורי ששימש לצורכי העבודה ובכלל זה; מסמכים, ניירות 

-עבודה, קלטות, צילומים, גיבוי מחשב וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה, על

 ידי החברה. -פי דרישת החברה, ובטווח זמן שיקבע על

ר ההצעה כולל מענה וסיוע טלפוני שוטף בהתאם לצורך של ההנהלה, מחי .יא

 למדריכות ולמנהלות המעונות.

מחיר ההצעה כולל סיוע בתיקון תפריט דו שבועי במתנ"ס המתייחס לכלל  .יב

הארוחות: בוקר , צהרים וארוחת מנחה, אישור תפריטים למעונות לקראת קבלת 

 קוד ממשרד הכלכלה.

 אופן מתן השירותים .3

רותים יכללו את כלל העבודות, נשוא מכרז זה, וכל פעולה נדרשת אחרת לשם השי .א

 ביצוע השירותים שתידרש על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

לפני הטלת כל עבודה על הזוכה, תעביר מנהלת הרשת לזוכה הזמנת עבודה חתומה  .ב

ומאושרת על ידה. הזמנת העבודה תכלול הגדרה של המתנ"ס במעונותיו יבוצעו 

 שירותים, נושא השירות ותיאורו והיקף השעות לביצוע. ה

הזוכה לא יחל בביצוע העבודה בטרם נתקבלו אצלו הזמנת העבודה וההתחייבות  .ג

 הכספית  מאושרים וחתומים על ידי החברה. 

הזוכה לא יחרוג מהיקף ההזמנה שנקבעה בהזמנת העבודה אלא באישור המנהלת  .ד

שתה על ידי הזוכה ללא אישור החברה מבעוד ו/או מי מטעמה בלבד. כל חריגה שנע

 מועד תהא על חשבון הזוכה בלבד ולזוכה לא תהא כל תלונה ו/או תביעה בגין כך.

הזוכה יציג את צוות העובדים לאישורה של מנהלת רשת התחלה חכמה בחברה  .ה

בטרם יתחיל בכל עבודה. החברה תהא רשאית לסרב לעבודתו של מי מהעובדים 

 .במידיוע העבודה והזוכה מתחייב להחליפו אשר הוצגו לביצ

בכל שלב משלבי העבודה, מנהלת רשת התחלה חכמה תוכל לפי שיקול דעתה,  .ו

לדרוש את החלפת צוות הבקרות ו/או ההשתלמויות, כולו או חלקו, באחר וכן 

 רשאית להחליט על סיום ההתקשרות עם הספק בשל חוסר שביעות רצון. 
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ו מומחים ו/או  בעלי תפקידים שונים הנעשית עבור יודגש כי העסקת עובדים ו/א .ז

אספקת השירותים  תעשה על ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד וכי החברה לא תשלם/ 

 תשפה או תשלם תמורה נוספת  עבור העסקתם  כאמור.  

 תנאי תשלום .4

מיום  45התשלום עבור כל השירותים הנדרשים יינתן  בתנאי תשלום שוטף +  .א

 ברה.קבלת החשבונית בח

מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מובהר בזאת, כי כל תשלום לזוכה ישולם כנגד מסירת  .ב

ידי הממונה ובכפוף לקבלת כל -חשבונית בחברה, אשר תאושר במלואה על

 האישורים הנדרשים ע"פ דין לביצוע התשלום.

 הנחיות כלליות לעניין ביצוע הביקורות .5

ביקורות תברואה תעשנה בהתאם לסטנדרטיזציה של משרד הבריאות ו/או משרד  .א

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הקבועות בכל דין ו/או בנוהל ו/או 

 .בהנחיהבהחלטה ו/או 

הזוכה יכין דו"ח נפרד לכל מעון יום, לרבות דו"ח מרכז הכולל המלצות לתיקון  .ב

 הליקויים  אשר עלו מהביקורת.

הבקרות, השלבים ולוחות זמנים לביצוע, ייעשו על פי הקבוע במפרט  נושאי .ג

השירותים זה המצורף למכרז ו/או כפי שייקבע מעת לעת על ידי מנהלת הרשת 

 ו/או מי מטעמה. 

הערכת החברה הינה  -' למסמכי המכרז ולעניין הרצאות להורים, כמפורט במסמך  .ד

בכפוף להוראות  ,נה בכל מחוזהרצאות בש 2-3כי היקף ההרצאות להורים הינו כ

 היקף ההתקשרות. ד' לנספח זה בדבר1סעיף 

רשאית החברה להגדיל ו/או  ממילאמובהר בזאת, כי המדובר בהערכה בלבד ו .ה

 להקטין את היקף העבודה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתקציב החברה.

למתנ"סים, השירותים מיועדים למתנ"סים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה  .ו

 לעניין רשת התחלה חכמה.

ידו העומדים -ידי הזוכה והאנשים המועסקים על-השירותים הנדרשים יינתנו על .ז

בתנאי הסף והמאושרים על ידי החברה. הזוכה אינו רשאי להסב זכויותיו 

 מכח מכרז זה לקבלני משנה ו/או אחר מטעמו.  ווהתחייבויותי

הדפסת דו"חות שיידרשו על ידי  כל שירותי הבקרות וההשתלמויות, לרבות .ח

 ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.-החברה לפחות אחת לרבעון ותיקונם, יבוצעו על

דוחות הסופיים המאושרים למסירה יוגשו ע"ג מדיה מגנטית ו/או על פי דרישות  .ט

 המנהלת.

מחיר ההצעה כולל מענה וסיוע טלפוני שוטף בהתאם לצורך של ההנהלה,  .י

 המעונות.למדריכות ולמנהלות 

מחיר ההצעה כולל סיוע בתיקון תפריט דו שבועי במתנ"ס, אישור תפריטים  .יא

 למעונות לקראת קבלת קוד/סמל ממשרד הכלכלה.
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בתום ביצוע השירותים, נשוא הזמנת העבודה, יעדכן הזוכה את המנהלת,  .יב

 כהגדרתה במסמכי המכרז, בממצאי עבודתו ו/או בדיקתו. 

 כה את המנהלת מיד עם זיהויו.במקרה של ממצא חריג יעדכן הזו .יג

כל עובדי הזוכה יעברו תדריך והדרכה של שיטות העבודה על ידי המנהלת כתנאי  .יד

ימי עבודה. שעות אלו לא ייחשבו כשעות הדרכה  3לעבודתם. התדריך לא יעלה על 

והחברה לא תשלם בעדן כל תמורה נוספת. כאמור, התמורה לזוכה תעשה על בסיס 

 ך ו' בלבד(.הקבוע בהצעתו ) מסמ

בסיום כל השירותים הנדרשים,  יעביר הזוכה למזמין, בצורה מאורגנת ומסודרת,  .טו

את כל החומר המקורי ששימש לצורכי העבודה ובכלל זה; מסמכים, ניירות 

-עבודה, קלטות, צילומים, גיבוי מחשב וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה, על

 החברה.  ידי-פי דרישת החברה, ובטווח זמן שיקבע על

לשם ביצוע הביקורת יעמיד הזוכה את כל הצוות המוצע על ידו הנדרש על פי תנאי  .טז

מכרז זה ורכז אשר יהיה איש הקשר מטעם הזוכה לכל מתן השירותים, נשוא 

 המכרז זה. הרכז יהיה אחראי, בין היתר, על:  

 קשר ישיר מול החברה.  1טז.

 הביקורת, לפני העברתו למנהלת.בדיקה ואישור של דוח   2טז.

 ניהול, "הובלה" וריכוז הביקורת ב"שטח".      3טז.

  ניהול ופיקוח על איכות עבודת הביקורת.      4טז.    

 תפקוד והתנהלות עורכי הביקורת ב"שטח".      5טז.

 נוכחות קבועה ב"שטח" בהתאם לדרישות המנהלת.       6טז.

 קביעת הפגישות עם המבוקרים של עורכי הביקורת.הפיקוח על תיאום ו      7טז.

 עמידה בלוחות הזמנים.      8טז.

 דיווח שעות עבודה וחשבונות.       9טז.

 

 "אבני דרך" ולוחות זמנים בקבלת השרות .1

 הכנות לביצוע מטלת הביקורות וההשתלמויות .א

 גיבוש נושא הבקרות וההשתלמויות על ידי החברה לאור מדיניות החברה 

 הוצאת הזמנת עבודה  .ב

קבלת הזמנת עבודה חתומה  על פי נהלי החברה . הזמנת העבודה כוללת את 

הגוף בו תתבצע הבקרה ו/או השירות, נשוא מכרז זה, היקף שעות העבודה, לוח 

 הזמנים לביצוע.

 ביצוע בקרות .ג

שיחת פתיחה בנוכחות הזוכה והעובדים מטעמו ואנשי הגוף המבוקר  .1.ג

 שת. מטרת שיחה זו הינה: וברשות מנהלת הר

 היכרות מוקדמת עם אנשי הקשר של הגוף המבוקר. (1

 לימוד המבנה, תפקידים, מטרות וייעוד. (2

 הכרת תכנית עבודה שנתית לשירותים נשוא מכרז זה. (3
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 הכרת תהליכי העבודה. (4

 עריכת היכרות עם ממלאי התפקידים במתנ"ס/הגוף המבוקר. (5

 ים למטלות הנדרשות.עריכת היכרות עם ממלאי התפקידים הקשור (6

כל שירותי הבקרות, לרבות הדפסת טיוטות דו"חות הביקורת ודו"חות הביקורת 

 ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.-הסופיים, ותיקונם יבוצעו על

 הכנת הדוח המסכם )"הסופי"( .2

 .ריכוז הנתונים והעברת המידע שנצבר בתהליך הבדיקה (1

, תערך שיחת סיכום םהרלוונטייבהתאם לממצאים בנושאים  -שיחת סיכום  (2

בה תוצג המסכת העובדתית, הממצאים, דיון במשמעויות, במסקנות 

ובהמלצות. במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת הרשת 

 .עמהדיונים אלה יקוימו יחד 

 ווהעברת ת דו"ח ליקויים לרבות ניסוח המלצות ע"פ נוסח נספח י"ד כתיב (3

עם זאת, במקרי  ימים מיום ביצוע הבקרה. 3בתוך למנהלת הרשת בחברה 

קיצון )בנסיבות שבהן יש חשש לסכנה תברואתית( הזוכה מתחייב להודיע 

באופן מיידי וללא דיחוי למנהלת הרשת באמצעות שיחת טלפון וגם בהודעה 

 בכתב. 

 . המנהלתבמידת הצורך יתבקש הזוכה לתקן את ניסוח הדו"ח לבקשת  (4

 

הבקרה, בגוף המבוקר יעביר הזוכה לחברה על פי דרישת החברה ובטווח בגמר ביצוע עבודת 

 הזמן שייקבע על ידי החברה, את כלל המידע הנמצא ברשותו בעניין ביצוע הבקרה כאמור. 

לרבות "חומרה" ו/או "תוכנה" ו/או מסמכים ו/או ניירות עבודה ו/או קלטות  -מידע לעניין זה 

 או כל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה./ו/או צילומים ו/או גיבוי מחשב ו

 

 ביצוע בקרה חוזרת לבדיקת תיקון הליקויים .3

 דו"ח הבקרה יכלול רשימת ליקויים מפורטת, לרבות הצעות לתיקון הליקויים. .א

לאחר תיקון הליקויים על ידי המתנ"ס, תבוצע בקרה נוספת על ידי הזוכה וזאת  .ב

י הוראות מכרז זה, לרבות מחיר ימים מתום תיקון הליקויים כאמור, בתנא 30עד 

 ( להצעתו. ו'התמורה אשר ייקבע על פי טופס הצעת המחיר )מסמך 

 
 סיום התקשרות .4

במועד סיום ההתקשרות למתן השירותים נשוא מכרז זה או בהפסקתה, יעביר הזוכה 

ידי החברה את כלל המידע -פי דרישת החברה, ובטווח זמן שיקבע על-למנהלת הרשת על

בדרך של תיוק וקטלוג החומרים בתיקיות מסודרות בצירוף רשימות התיוג  שנמצא בידו

לאיתורם או העברת מידע מגנטי או בכל דרך נאותה וראויה והכל לשביעות רצונה של 

 מנהלת הרשת.

לרבות "חומרה" ו/או "תוכנה" ו/או מסמכים ו/או ניירות עבודה ו/או  -מידע לעניין זה 

 בוי מחשב ו/או כל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה.קלטות ו/או צילומים ו/או גי
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 כללי .5

 ביצוע השירותים יעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. .א

ביקורות התברואה תעשנה בהתאם לסטנדרטיזציה של משרד הבריאות ומשרד  .ב

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הקבועות בכל דין ו/או בניהול ו/או 

 ונם מעת לעתוכפי עדכ בהנחיהבהחלטה ו/או 

 דו"ח הבקרה יכלול רשימת ליקויים מפורטת, לרבות הצעות לתיקון הליקויים. .ג

אנליזה  תבוצע יד'במסמך בכל בדיקות המעבדה אשר יבוצעו בהתאם לאמור  .ד

במעבדה מוסמכת ובהתאם ייכתב דו"ח ממצאים אשר יבוא לידי ביטוי גם בדו"ח 

הסופי. "מעבדה מוסמכת" לצורך מכרז זה, הינה מעבדה מוכרת בהתאם ובכפוף 

 להנחיות משרד הבריאות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי מחיר הסדנא עם השף המוצע הינו עבור ההדרכה  .ה

ציוד לבישול. קביעת מתכוני הסדנא תעשה בשיתוף אנשי בלבד וללא חומרי גלם ו

המקצוע של החברה בשלב מאוחר יותר. רשימת המתכונים תועבר לזוכה 

 באמצעות דוא"ל לצורך רכישת רשימת מצרכים נדרשת על חשבונו בלבד.

כל שירותי הבקרות וההשתלמויות, לרבות הדפסת דו"חות שיידרשו על ידי  .ו

 ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.-ותיקונם יבוצעו על החברה לפחות אחת לרבעון

 הדוחות הסופיים המאושרים למסירה יוגשו ע"ג מדיה מגנטית. .ז

כלל העובדים המספקים את השירותים, נשוא מכרז זה, יעברו תדריך והדרכה של  .ח

ימים. שעות  3שיטות העבודה במתנ"ס, כתנאי לעבודתם. התדריך לא יעלה על 

רת מתן השירותים ולא ייחשבו כשעות עבודה והחברה הדרכה אלה יכללו במסג

 לא תשלם תמורה בעדן לזוכה.

היועץ אינו רשאי לסטות מאבני הדרך המפורטות בטבלה שלהלן, אלא רק באישור  .ט

 מראש של נציג החברה.
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