
 

 

 7/2022מכרז מס' 

 לאספקת ארוחות לילדים במעונות וצהרונים בכשרות מהדרין )לרבות שמיטה לחומרה(

 שאלות הבהרה

 

במסגרת היותנו ספקים של תכנית ההזנה של משרד החינוך המנוהלת על ידי חברת  -סעיף ט"ו  4עמוד  .1

מילגם אנו מקבלים ממילגם באופן רציף את כל הייעוץ התזונאי. האם אפשר להסתפק בכך? כמובן שאנו 

 ת אליכם.מוכנים להתחייב שבאם נזכה במכרז נרכוש גם באופן פרטי ייעוץ תזונאי עבור אספקת המנו

 בהתאם לכתוב במכרז, נדרש ייעוץ תזונאי של החברה.

 

ית אין אפשרות לספק בכלים רב פעמיים מטעמי רדבכשרות בדץ העדה הח - 3.10סעיף  21עמוד ב .2

 כשרות. האם ניתן לספק במכלי פלסטיק עם תו תקן לעמידה בחום לפי הוראות משרד הבריאות?

 ריאות, ניתן לספק במכלי פלסטיק עם תו תקן מאושר.במקרים חריגים ובהתאם לדרישות משרד הב

 

 ?)בהערכה( אנו רוצים לדעת בכמה מנות מדובר .3

 מס' המנות יכול להשתנות ותלוי מסגרות שייפתחו.

 

 בדף השער של המכרז נכתב כי המכרז הינו מכרז כשרות מהודרת. .4

כיום אנו מספקים למוסדות שונים כשרות מהודרת של רבנות ירושלים וכן מספקים ללקוחותינו בין היתר 

 ע"י המשגיח.מגובה בתעודת משלוח יומית חתומה  מוצרים מהדרין של הרב מחפוד והבית יוסף, אשר

מחזיקים  י לתנאי הסף נכתב כי: "על המציע להיות בעל תעודת כשרות מהדרין", כאמור, אנו2בסעיף 

 בתעודת כשרות מהודרת כפי שפורסם בדף השער של המכרז, האם זה מספיק?

 הכשרות הנדרשת הינה כשרות מהדרין )לרבות שמיטה לחומרה(.

 

 ₪ 2,000ובמכרז רשום ₪  1,000במודעה רשום שעלות המכרז  .5
 ₪  1,000 –עלות המכרז 

 
 31/07/2022עד  ובמכרז רשום 8/7/2022במודעה רשום שהגשת המכרז עד תאריך  .6

 07/08/2022הגשת המכרז עד 
 

א' רשום שצריך לתת למחיר למעון / גן ילדים / בי"ס / מתנ"ס, ודף הצעת מחיר יש רק שורה  4בסעיף  .7
 אחת למחיר

 ניתן להגיש לכל מסגרת ספציפית.  –פורמט הגשת ההצעה תוקן 
 

 האם ההגשה היא רק בתפזורת או גם בחמגשית? .8
 ההגשה בתפזורת.

 
 האם ניתן לספק בקרטון שומר חום )כמובן מאושר למזון( או חובה טרמפורט קלקר? .9

 בטרמוסטט קלקר. -בהתאם לפרסום 
 

האם ניתן לספק בכלי פלסטיק חד פעמיים )כמובן מאושר למזון חם( או שהכל חייב להיות מסופק בכלי  .10
 נירוסטה?

 בכלי נירוסטה. –בהתאם לפרסום 
 

 לאיזו תקופה מתייחס אישור הרו"ח? .11
 .2021-2022אישור הרו"ח מתייחס לתשלומי העובדים בשנת 

 
 בעניין זה.ך רו"ח אינו נותן תצהירים ח אבעניין בדיקת יישום חוקי העבודה, נדרש אישור רו" .12

 
עליו ככל שהוא אינו מכין את תלושי השכר  ,מי שמכין את תלושי השכר לעובדיםאישור רו"ח מתבקש כ

( מהחברה שמכינה את תלושי השכר את כלל האישורים הנדרשים )בודקי שכר מוסמכים וכד' לבקש
 אשר בהתאם לאישור החברה אשר מכינה את התלושים.לו

 
 


