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 22.6.2020פרוטוקול מפגש מציעים מיום  הנדון:
 ספקי ארוחות צהריים מוכנות בצהרונים להיכלל במאגר 2/20מכרז מספר 

 

 :משתתפים
 

 העמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקב
 מנכ"לית העמותה - שירלי דריגב' 

 יועץ להסדרי הזנה - מר צור טהון
 בעמותהרכזת מכרזים  - גב' ורה סעדה 

 
 נציגי המציעים שהשתתפו במפגש

 חברת מבושלת  -גב' אתי 
 מטעם חברת נזיד -גב' עדי 
 מטעם חברת מנזלה  - מר דור

 מטעם חברת עדי קייטרינג  -גב' עדי  
 מטעם חברת מגש פרבר - גב' אורית

 

 : עיקרי הדברים שנאמרו בסיור

  הצהרונים של העמותה והמכרז.ניתנה סקירה כללית על ידי מנכ"לית העמותה על פעילות 

 ילדים. 1,500 -צוין, כי הכמות הצפויה של המשתתפים בצהרונים הינה כ 

  הודגש, כי המזון יוגש בכלים רב פעמיים בלבד, וכי המזון ישונע בכלים רב
 פעמיים/גסטרונומיים, וכי לא ייעשה כל שימוש בכלי פלסטיק.

 ב פעמיים חדשים, הכוללים גם כלים הובהר, כי בכל שנה על הספקים לספק סט כלים ר
למרכז השולחן לכל המסגרות. גם במהלך תקופת הפעילות של הצהרונים יש לספק כלים 

 חדשים במידה שהדבר יידרש עקב בלאי של כלים.

 מהי הכמות המשוערת של מנות מיוחדות כגון מנות ללא שאלת משתתף :
 גלוטן/צמחוניות.

במהלך שנת : מבלי שיהיה בכך כדי לחייב את העמותה בכמות כלשהי, יצוין כי תשובה
  מנות מהדרין ביום. 50 -מנות ללא גלוטן ביום וכ 20 -הלימודים האחרונה, סופקו כ

 האם המנות המיוחדות כוללות גם מנות מהדרין?שאלת משתתף : 
ק, הצמחוניות, המנות המיוחדות כוללות את מנות הצליא: התשובה חיובית. תשובה

 המהדרין ומהדרין ללא גלוטן.
למפרט דרישות והוראות  1.6, תשומת לב המשתתפים מופנית לאמור בסעיף בהקשר זה

 . לביצוע )מסמך ב' למסמכי המכרז(
מובהר בזאת, כי אין הכרח כי המציע בעצמו יהיה בעל היכולות ו/או ההרשאות הדרושות 

ללא אלרגנים ומנות מהדרין(, וכי המציעים  לצורך הכנת מנות מיוחדות )כגון מנות
רשאים להציג במסגרת הצעתם למכרז הסכם עם צד שלישי )שעומד בכל הקריטריונים 

 הדרושים( עימו הם יתקשרו לצורך אספקת המנות המיוחדות.



 שנים )כולל  5: סך כל תקופת ההתקשרות בהתאם לתנאי המכרז הינה שאלת משתתף
 לשנות את המחיר בשתי תקופות ההארכה? תקופות ההארכה(. האם ניתן

 : התשובה שלילית. תשובה

 נבקש לקבל פירוט ביחס לדרישה שנוגעת ל"סממני חג".שאלת משתתף : 
מדובר על אספקת פריטים המרכיבים צלחת חג, ככלל לקראת חג ראש השנה  :תשובה

)תפוח ודבש(, ט"ו בשבט )פירות( וחג הפסח )חסה, ביצה, מצה, תפוח אדמה(. עם זאת 
מובהר, כי אין המדובר ברשימה סגורה, והעמותה תהיה רשאית להזמין פריטים מיוחדים 

ת אחרות( גם במועדים אחרים, וזאת אחרים ו/או נוספים )כמקובל במסגרות חינוכיו
 בתיאום מראש עם הספק.

 מהם תנאי האחסון של כיכרות לחם לילד אלרגי?שאלת משתתף : 
: האחסון יתבצע לפי הוראות היצרן וכתובית שעל תווית היצרן. במידת הצורך תשובה

 וככל שהדבר מתאפשר, ניתן לאחסן במקרר בגן.

 להישפך מהכלי המכיל אותו? : כיצד ניתן למנוע מהמזוןשאלת משתתף 
 ( על מנת למנוע מהמזון להישפך.כגון צימוד כפול: יש לארוז במכסה אטום )תשובה

 מהי כמות נקודות החלוקה?שאלת משתתף : 
 מוקדים, עם צפי להרחבת המוקדים. 61 -: נכון להיום מדובר בתשובה

 האם תידרש גם אספקה לבתי ספר בבאר יעקב.שאלת משתתף : 
נכון למועד זה, מדובר באספקה לגנים בלבד. ייתכן שבעתיד תורחב הפעילות גם : תשובה

 לבתי הספר.

 לתשומת לב המציעים: 

 
 .12:00בשעה  30.6.2020-ה ,ג'יום ד האחרון להגשת הצעות הינו המוע -

 זימון מציעים לראיון בפני ועדת האיכות ייעשה בנפרד ותבוא על כך הודעה אישית. -
 

 סעדהורה  רשמה:      

 :העתק
 תיק מכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


