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10/06/2020 

למתן שירותי בקרות והשתלמויות בתחום התברואה, תזונה ובישול   1.20מכרז פומבי : הנדון

 רשת התחלה חכמה של החברה למתנ"סים במתנ"סיםיום של בריא למעונות 

שניתנה בעל נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה 
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה  , או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,פה

 .מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   עבחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המצי

 המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת המציע. 

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .א שינויויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו לל

מספר 

 סידורי

 תשובת החברה למתנ"סים שאלה נוסח קיים סעיף עמוד
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 י"ב 16

מחיר ההצעה 
כולל סיוע 

בתיקון תפריט דו 
שבועי במתנ"ס 
המתייחס לכלל 

הארוחות: בוקר 
, צהרים וארוחת 

מנחה, אישור 
תפריטים 

למעונות לקראת 
קבלת קוד 

 ממשרד הכלכלה

לפי ההנחיות העדכניות יש 
תפריטים שונים  4ליצור 

ושלל הנחיות  חודשב
חדשות שלא היו נהוגות 

בעבר  )אי שימוש בחומוס 
מעובד, חובת יום צמחוני, 

שימוש בדגנים מלאים(, 
אלו  עדכוניםהאם בעקבות 

כן יהיה תמחיר נפרד 
לאישור התפריט )כייעוץ 

 דיאטני(?

האם יש 
לשלוח/לאשר/לבנות  

תפריט לכל מעון בנפרד או 
 לות?שמדובר באשכו

אכן יש עדכון של משרד 

המציע  -הבריאות  בנושא

ללא מחויב לעמוד בהן 

 .תוספת תשלום

התפריטים הם לכלל 

המעונות ולא לכל מעון 

 בנפרד.
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 2ג  19
כתיבת טיוטת 

ו"ח .הד  

לא היה קיים בעבר. האם יש 
מסגרת זמנים להוצאת 
הדו"ח הסופי? )לא טיוטת 

 הדו"ח(.

בוטלה הדרישה להגשת 

טיוטת דו"ח. דו"ח סופי 

ימים ממועד  3יוגש בתוך 

ביצוע הבקרה. עם זאת, 

במקרי קיצון )בנסיבות בהן 

יש חשש לסכנה תברואתית( 
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הזוכה מתחייב להודיע 

באופן מידי וללא דיחוי 

למנהלת הרשת באמצעות 

שיחת טלפון וגם בהודעה 

 בכתב.

לנספח  19-20רצ"ב עמודים 

הכוללת את ב' בגרסה 

 השינויים שנערכו במסמך. 
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לוחות זמנים 

 תיאומי בקרות/

האם הבקרות תברואה/ 
תזונה מתואמות? אתם 
שולחים לוחות זמנים 
לביצוע? מה קורה במקרה 
של ביטול בקרה מתוכננות 
או פתע ערב לפני/בבוקר 
הבקרה? מי סופג את עלויות 

 הביטול?

עתידי. עד  –יש תאום חודשי 

 -הביקורשעתיים לפני מועד 

ללא  לבטלהחברה יכולה 

 .תשלום
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27 3.1 
כמות בקרות, 
 כמות הדרכות

האם ישנה גמישות בכמות 
וההדרכות  הבקרות

הנדרשות מהוטרינר? רב 
תפקידו מתבטא בייעוץ 

 והנחייה.

 

 אין שינוי ממסמכי המכרז 
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האם ניתן להגיש את המכרז 
כשהשף הינו קבלן משנה 

לא פרילנסר אלא שלי? 
שותף למכרז והוא יהיה 

 תחת החוזה שלי?

 אין שינוי ממסמכי המכרז
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טכנולוג מזון? מהנדס מזון? 
האם ניתן להגיש אותם 

 במקום וטרינר?

 שינוי ממסמכי המכרזאין 
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הרבה עובדים אצלנו סיימו 
עבודתם בגלל הקורונה, 

איך המכרז יתגמש בעניין 
 הזה?

 ממסמכי המכרזאין שינוי 

 
 
 

 תאריך: _____________
 

  ______________  מה וחותמת המציע:יחת
 
 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
  ולהגישו יחד עם הצעתו. המציע נדרש לחתום על מסמך זה 
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 השרות בקבלת זמנים ולוחות" דרך אבני" .1
 

 וההשתלמויות הביקורות מטלת לביצוע הכנות .א
 
 . החברה מדיניות לאור החברה ידי על וההשתלמויות הבקרות נושא גיבוש

 

  עבודה הזמנת הוצאת .ב
 

 בו הגוף את כוללת העבודה הזמנת.  החברה נהלי פי על  חתומה עבודה הזמנת קבלת
 .לביצוע הזמנים לוח, העבודה שעות היקף, זה מכרז נשוא, השירות או/ו הבקרה תתבצע

 

 בקרות ביצוע .ג
 

 מנהלת וברשות המבוקר הגוף ואנשי מטעמו והעובדים הזוכה בנוכחות פתיחה שיחת .1.ג
 : הינה זו שיחה מטרת. הרשת

 .המבוקר הגוף של הקשר אנשי עם מוקדמת היכרות (1
 .וייעוד מטרות, תפקידים, המבנה לימוד (2
 .זה מכרז נשוא לשירותים שנתית עבודה תכנית הכרת (3
 .העבודה תהליכי הכרת (4
 .המבוקר הגוף/ס"במתנ התפקידים ממלאי עם היכרות עריכת (5
 .הנדרשות למטלות הקשורים התפקידים ממלאי עם היכרות עריכת (6

, הסופיים הביקורת חות"ודו הביקורת חות"דו טיוטות הדפסת לרבות, הבקרות שירותי כל
 .בלבד חשבונו ועל הזוכה ידי-על יבוצעו ותיקונם

 ח"הדו טיוטת כתיבת .2.ג
 והנחיה בליווי וניסוחו כתיבתו - הבדיקה בתהליך שנצבר המידע והעברת הנתונים ריכוז (1

 .בחברה הרשת מנהלת של
 העבודה וניירות הממצאים מול ותוכניות מטרות בחינת – העבודה לאיכות עצמית בקרה (1
 הזוכה עם פעולה בשיתוף החברה ידי על תעשה –
 תוצג בה סיכום שיחת תערך, הרלוונטיים בנושאים לממצאים בהתאם - סיכום שיחת (1(2

 פי ועל הצורך במידת. ובהמלצות במסקנות, במשמעויות דיון, הממצאים, העובדתית המסכת
 .עמה יחד יקוימו אלה דיונים הרשת מנהלת של הבלעדי דעתה שיקול

 .הבקרה ביצוע מיום ימים 3 בתוך בחברה הרשת למנהלת והעברתה טיוטה כתיבה (1
 3 בתוך וזאת המבוקר לגוף הבקרה ח"דו טיוטת את הזוכה ישגר, המנהלת הערות לאחר (1(2

 .  הרשת מנהלת ההערות קבלת ממועד ימים
 

 "(הסופי)" המסכם הדוח הכנת .2
 

 והנחיה בליווי וניסוחו כתיבתו -. הבדיקה בתהליך שנצבר המידע והעברת הנתונים ריכוז (1
 .בחברה הרשת מנהלת של

  העבודה וניירות הממצאים מול ותוכניות מטרות בחינת – העבודה לאיכות עצמית בקרה 
 הזוכה. עם פעולה בשיתוף החברה ידי על תעשה 

 תוצג בה סיכום שיחת תערך, הרלוונטיים בנושאים לממצאים בהתאם - סיכום שיחת (2
 הצורך במידת. ובהמלצות במסקנות, במשמעויות דיון, הממצאים, העובדתית המסכת

 .עמה יחד יקוימו אלה דיונים הרשת מנהלת של הבלעדי דעתה שיקול פי ועל
 
 

  ______________  מה וחותמת המציע:יחת
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 ווהעברת הטיוטה.  ד"י נספח נוסח פ"ע המלצות ניסוח לרבות ליקויים ח"דו כתיבת (3
 קיצון במקרי, זאת עם. הבקרה ביצוע מיום ימים 3 בתוך בחברה הרשת למנהלת

 וללא מידי באופן להודיע מתחייב הזוכה( תברואתית לסכנה חשש יש שבהן בנסיבות)
 . בכתב בהודעה וגם טלפון שיחת באמצעות הרשת למנהלת דיחוי

 

 . המנהלת הערות לאחר לבקשת ח"הדו ניסוח את לתקן הזוכה יתבקש הצורך במידת (4
 קבלת ממועד ימים 3 בתוך וזאת המבוקר לגוף הבקרה ח"דו טיוטת את הזוכה ישגר, 

 .  הרשת מנהלת ההערות
 . הזוכה ידי על ההמלצות ניסוח 

 
 
 

 :דלהלן האמור יבוצע המבוקר הגוף בידי הבקרה ח"דו טיוטת קבלת לאחר
 . הכתוב הטיוטה ח"דו לתוכן המבוקר של הכתובה א. התייחסותו

 .המבוקר להערות התייחסות תוך, הזוכה ידי על הממצאים של( ועריכה כתיבה) סופי גיבוש .ב
 . הזוכה ידי על ההמלצות ניסוח .א.ג
 בתיאום – הרשת הנהלת של מקובלים ומבנה צורה י"עפ הזוכה ידי על סופי בקרות ח"דו עריכת .ד

 .הרשת מנהלת ובהנחיית
 .בחברה הרשת מנהלת י"ע הסופי ח"הדו אישור .ה
 

 סופי ח"דו ויעביר המבוקר הגוף התייחסות לרבות, הרשת מנהלת הערות את ישלב הזוכה
 7 בתוך וזאת,  רצונה לשביעות( הרשת מנהלת של באישורה) הרלבנטיים ולגורמים הרשת למנהלת

 .המבוקר הגוף תגובת מקבלת ימים
 

 הזמן ובטווח החברה דרישת פי על לחברה הזוכה יעביר המבוקר בגוף, הבקרה עבודת ביצוע בגמר
 . כאמור הבקרה ביצוע בעניין ברשותו הנמצא המידע כלל את, החברה ידי על שייקבע

 קלטות או/ו עבודה ניירות או/ו מסמכים או/ו" תוכנה" או/ו" חומרה" לרבות - זה לעניין מידע
 .העבודה במהלך שנצבר אחר חומר כל או/ו מחשב גיבוי או/ו צילומים או/ו
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך: _____________
 

  ______________  מה וחותמת המציע:יחת
 
 


