קובץ תשובות והבהרות מכרז הזנה יובל חינוך 01/2021
 .1שאלות לגבי ערבות נלוות למכרז מסגרת פומבי  01/2021נספח (2עמוד 64
למכרז)
א .ערבות זאת על כל תנאיה תוארך לתקופה נוספת של ארבעה חודשים על פי
דרישת חשב החברה ותישלח אלינו עד תאריך 16.8.2021ועד בכלל.
השאלה :איזה תאריך לרשום בכתב הערבות?
התשובה.16.8.2021 :
ב .שאלה :האם ניתן לקבל את נוסח הערבות בנקאית בקובץ ?WORD
תשובה :כן ,יש לשלוח מייל פרטני עם הבקשה ליועמ"ש החברה,
עו"ד מעיין שטייף במייל maayan@yuvalchi.co.il
 .2שאלות לגבי תנאי סף סעיף ( 3.2עמוד  5למכרז) –
"בעל ותק וניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים ...בהיקף של לפחות  1,500מנות
ביום בכל שנה ,בלפחות  60נקודות חלוקה בכל יום".
א .שאלה :הכוונה  1,500מנות ביום ו 60 -נקודות חלוקה בכל יום לסך כל
הארגונים יחד?
תשובה :הכוונה היא לאספקת לפחות  1,500מנות ביום ולפחות ל60-
נקודות חלוקה ביום במצטבר למס' ארגונים שונים ובלבד שהאספקה
לנקודת החלוקה היא של מזון מוכן ומבושל לילדים בגילאי גן ובית ספר.
ב .שאלה :האם ניתן להוכיח ניסיון של ממוצע בין השנים הנדרשות ,ז"א
שנעשה ממוצע כולל בין השנים כדי שנוכיח אפילו יותר מהנדרש בתנאי
הסף.
תשובה :תנאי הסף דורש ניסיון של  3שנים מבין החמש שנים האחרונות,
לא בממוצע אלא ניסיון של  3שנות מלאות מבין החמש שנים האחרונות.
ג .שאלה :האם ניתן להוכיח ניסיון גם בשנת ?2021
תשובה :הניסיון הנדרש הוא על בסיס שנות לימוד מלאות ,לפיכך2021 ,
טרם הסתיימה ואינה נכללת בניסיון הנדרש.
 .3תנאים כללים סעיף ( 1.6עמוד -) 8
מחייב להציג כי המציע נוהג לערוך באופן שוטף ולפחות אחת לחודש,
דיגום של שני סוגי מזון מבושל ,דיגום של מנה אלרגנית ודיגום של ירק טרי
משתנה ,בדיקות איכות במטבחיו והצגת נהלים/טפסי ביקורת בדבר ביצוע
האמור.
שאלה :מכיוון שדרישה זו לא נדרשה עד היום בפרויקטים בהם אנו מעורבים
(כגון בפרויקט הזנה של משרד החינוך) אנו מבקשים לבטל ס' זה מתנאי הסף
המקדמיים ולהופכו לתנאי כחלק מתנאי הביצוע לאחר הזכייה ואליו נתחייב
ככל ונזכה.
תשובה :מדובר בתנאי כללי ולא בתנאי סף .הכוונה היא שבמסגרת מכרז זה בין
יתר החובות ,יידרש לערוך ולהציג תוצאות מעבדה בהתאם לנדרש.
חתימת המציע ________________
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 .4שאלה :האם מדובר על אספקת  4,500מנות כפי שצויין בעמוד  3או כמצוין
בעמוד  3,500 -61מנות.
תשובה :בסעיף  1בעמוד  3במקום המילים" -אספקת כ 4500-ארוחות ביום
לתלמידים בגילאים שונים הכוונה היא אספקת כ 3,500 -ארוחות ביום
לתלמידים בגילאים שונים".
 .5שאלה :מחיר ה מנה לא ברור במכרז ,אם מדובר בעלות תשלום כולל למכרז
 10,300,000ש"ח.
תשובה :הצעת המחיר מתקבלת מהמציע במכרז 10,300,000 .הוא הסכום
המוערך להיקף כל המכרז לכל שנת לימודים.
 .6שאלה :כמה ימי לימודים/אספקה יש בתקופת ההתקשרות?
תשובה :בכל שנת לימודים יש כ 198 -ימי פעילות בממוצע .תקופת החוזה
הראשונית היא לשנת לימודים אחת.
 .7הבהרה -נספח ( 9במצורף נספח מתוקן -יש למלא את הנספח).
בכותרת הנספח יופיע:

לכבוד תאגיד יובל חינוך בע"מ ,הננו מאשרים בזה כי המציע/ה ,סיפק מזון
מוכן ומבושל לילדים בגילאי גן ובית ספר במסגרת צהרונים.

חתימת המציע ________________
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נספח 9
מכרז הזנה
 01/2021יובל חינוך
נוסח אישור על ביצוע (המלצות)

שם הרשות המקומית /מזמין:

מס' טלפון (חובה):

שם מנהל:

מס' טלפון (חובה):

לכבוד תאגיד יובל חינוך בע"מ,
הננו מאשרים בזה כי המציע/ה_____________________________________ ,
סיפק מזון מוכן ומבושל לילדים בגילאי גן ובית ספר במסגרת צהרונים החל מחודש _____
שנת_____ ועד לחודש ______ שנת ______.

הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו (נא לציין בטבלה לגבי כל קריטריון):
( )1לשביעות רצוננו המלאה.
( )2לשביעות רצוננו.
( )3לשביעות רצוננו החלקית.
נא לפרט בהתייחסות להיבטים הבאים  -אמינות ואחריות ,עמידה בלו"ז ,יחסי אנוש מול
הצוות והחניכים ולמול מזמין השירות ,מקצועיות כוח האדם:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________

חתימת המציע ________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________
_______________________________________________________________
_______
_______________________________________________________________
_______

תאריך__________________ :
פרטי המזמין/המנהל _______________________ ,חתימה וחותמת
__________________

*

יש לצלם טופס זה לכל רשות/גוף ולצרפו להצעת המציע.

חתימת המציע ________________
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