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 הפעלה וניהול מזנון בבית הספר החקלאי - 2021/40מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 

  כרכור-פרדס חנהב
 

 .מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .1

 ".אין שינוי במסמכי המכרזכ" שאלות שלא נענו במסגרת המענה יש להתייחס אליהן .2

 המציע יצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת. .3

 

מס' 

 שאלה

מס' 

 סעיף

מס' מסמך 

 נספח /

 תשובה פירוט השאלה / בקשה להבהרה עמוד

 א'מסמך  2 1

 הודעה

בדף הראשון נאמר כי מדובר  .א 2

בקפיטריה ובמכונה אוטומטית. 

 לא ברור היכן תהיה המכונה? 

כן בסיור הבנתי כי בית הספר  כמו .ב

מעוניין בעמדה נוספת ובגוף 

המכרז ישנה אופציה כזו. האם 

התכוונתם גם למכונה וגם 

לאפשרות לעמדה נוספת והיכן זה 

 ?אמור להיות

בית הספר מעוניין בעמדה 

נוספת פעילה בצד הדרומי של 

בית הספר ע"י עמדה ניידת 

שצריכה  לקבל אישור 

 מהמועצה.

נה הינה אופציה העמדת המכו

בלבד ואינה מהווה דרישה 

 של בית הספר.

סף להיקף  נבקש להפחית את תנאי 4 מסמך ב' 3.7 2

  .ח בשנה"אש 800כספי בסך 
אין שינוי בתנאי הסף לעניין 

 .המחזור הכספי של המציע

חודשים  12דמי השימוש נפרסו על פני  4 מסמך ב' 4,5 3

ות של בית שהיא תקופת הפעיל 10ולא 

הספר, נבקש הבהרה לנושא זה. כמו כן 

, האם על המציע לשלם ארנונה 

 12חודשים או  10לתקופה של 

 ? חודשים

דמי השכירות והארנונה 
צריכים להיות משולמים 

 חודשים בשנה.  12בעבור 

ח נראה לא "ש 60,000סכום הערבות  23 מסמך ד' 45 4

 פרופורציונלי. 

אין שינוי בגובה ערבות 

מדובר בסכום . הביצוע

המשקף ערובה הגיונית 

למזמין לקיום ההסכם ע"י 

 הספק הזוכה.

בכניסה לבית הספר ישנו שלט על איסור הכנסת  כללי   5

 מוצרים מסוימים ובין היתר דגים בשל אלרגיה.

האם זה עדיין רלוונטי? המשמעות שאין טונה לא 

בכריך ולא בסלט. צריך לבדוק את הנושא ומה 

 רמת הרגישות.

רמת הסיכון של הילדים 

האלרגנים בבית הספר לשנת 

תשפ"א ירדה מרמת הרחה 

 לרמת רגישות ע"י אכילה. 

בכל עדכון,  בית הספר יידע 

 בהתאם.
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נכון להיום לא מותקן מזגן באיזור המכירה. האם  כללי 6

 ?יש כוונה להתקין

אין  למועד מענה זהנכון 

 כוונה להתקין מזגן. 

להבין מה ניתן נבקש כשרות לחלב ולבשר.  לגבי כשרות 7

כיורים ב הבחנתילא בסיור שערכתי, ומה נמכר? 

 .נפרדים

תפריט חלבי:  מגוון טוסטים 

 וסלטים להרכבה.

תפריט בשרי: שניצלים, 

 יפס, מוקפץ עוף וכדומה.'צ

המקום היה תחת פיקוח של 

משגיח כשרות וכל נהלי 

ך כ ההפרדה  בוצעו מולו.

יהיה גם במסגרת העבודה 

 מול המפעיל במכרז זה.

טבלת  8

 מחירון

 מוצרים כמו פרגיות, המחירון כולל 14 נספח ג'

למכור  נוכלש'. בכדי עוף וכו עוף, חזה

אותם צריך עמדות טיפול, מקררים 

נפרדים  ,מקפיאים ותנורים וכדומה

מה שידרוש חלוקה והפרדה  ,מהחלבי

עם השקעה לא קטנה מצד המועצה. 

האם לזה התכוונתם או שהמחירון 

 .?הוא בגדר רצוי אבל לא מצוי

תחת פיקוח של  ההמקום הי

משגיח כשרות וכל נהלי 

יהיה ך כ ההפרדה בוצעו מולו.

גם במסגרת העבודה מול 

 המפעיל במכרז זה.

אין בכוונת המועצה לבצע 

 שינויים בנכס. 

טבלת  9

 מחירון

במחירון ישנם מחירים לא הגיוניים  14 נספח ג'

ח ובקבוק "ש 4כמו למשל בקבוק מים 

ח. אפשר "ש 5שתיה חצי ליטר 

קוקה קולה ולבקש עם חב' להתקשר 

לקבל הנחה על   מחיר אפילוהצעת 

קניה בהיקפים גדולים ועדיין לשלם 

לספק מחירים כמעט כאלה. המחירים 

 7ו  5אמורים להיות מינימום 

ל שתיה חמה לדעתי "בהתאמה. כנ

 .ח"ש 6ח והפוך "ש 5מינימום 

  :יעודכנו כדלקמן המחירים

  500בקבוק שתייה  ) מים

תה קר/ מיצי פרי/ מים   מ"ל(

 5 - קולה וספרייט/בטעמים

₪ 

  מ"ל(  500בקבוק שתייה  )

תה קר/ מיצי פרי/ מים 

 6 - קולה וספרייט/בטעמים

₪ . 

 .שינויללא  -חמה שתייה 

  נספח ג' מעודכןב "רצ

                        
 בברכה,

 נבואייל 

 
 םמכרזי מנהל מחלקת 

 _______________ :חתימה וחותמת המציע
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 מכרז 40/2021
 מחירון  מוצרי המזנון  בבית הספר

 

 

 

 
 

 __________________________ :חתימה וחותמת המציע
 

 מחיר שם    המוצר
תוספות )מתוך מבחר של: טונה, גבינה בולגרית,  2רוטב + פרוסת לחם ו + שליש ליטר סלט קטן

 ש"ח  12 ...(ביצה קשהתירס, , בטטה, זיתים

תוספות )מתוך מבחר של: טונה, גבינה בולגרית,  3רוטב + פרוסת לחם ו +חצי ליטר ל סלט גדו
 ש"ח 15 ....(ביצה קשהתירס, , בטטה, זיתים

 ש"ח  20 צ'יפס בתנור + סלט/פתיתים/+ אורז חזה עוף בגריל/פרגיתחמגשית 

 ש"ח  10/15 (גרם 100+מ"ל 250עוף )בתוספת נודלס עם ירקות / ו

 ש"ח  10 מ"ל( 200רט עם גרנולה פרי דבש/סילאן )יוגו –מוזלי 

 ש"ח  6 פיתה עם חומוס + מלפפון חמוץ

 ש"ח  12 גר'( 120)בריאות ארוז מלחם דגנים  עם  טונה / חביתת ירק / ביצה קשה/ גבינה בולגרית  כריך

 ש"ח  15 צ'יפס אפוי/בגט שניצל אפוי/ חזה עוף צלוי וסלט

 ש"ח 8 גרם 250מנת צ'יפס אפוי לפחות 

 ש"ח 10 + סלט  שקשוקה/חביתה כריך

 ש"ח 5 ( בחורףמ"ל 200מרק חם )
 ש"ח 12 רוטב עגבניות וגבינה צהובה -טוסט בייגל 

 ש"ח  6 קולה וספרייט/תה קר/ מיצי פרי/ מים בטעמים  מ"ל(  500בקבוק שתייה  )

 ש"ח  5 פחית שתיה מוגזת  /מ"ל( 500)  סודה-בקבוק  מים  מינרליים

 ש"ח  3 רן, ביגלה, במבה פופקו –חטיף מלוח 

 ש"ח 3  מ"ל 250 לימונדהכוס 

 ש"ח 3 שלוק ללא צבי מאכל /קרטיב קרח

 ש"ח 4 ארטיק חלבי פשוט )שוקו/וניל, שוקו/שוקו וכד'(

 ש"ח  4 ס )אפיה ביתית(אוניפרוסת עוגת שוקולד/ בר

 ש"ח  5 חטיפי  בריאות

 "חש 3 שתיה חמה, קפה, שוקו, תה


