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תחילת כנס ספקים :בשעה 10:30
מספר הערות:
.1

יש להקפיד על מילוי ערבות בנוסח המצורף לחוברת המכרז .מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח
המבוקש ו\או לא יעמוד בתנאי הסף הצעתו תדחה.

.2

הצעת המחיר שתוגש תהיה בכתב יד ברור ע"ג כתב הכמויות בחוברת המכרז בלבד .אין
לפרק את חוברות המכרז .יש להגישן בשלמותן.

.3

אני מבקש מכולם לחתום על פרוטוקול כנס ספקים .מי שלא חתם לא יוכל להשתתף
במכרז.

.4

התשובות לשאלות שיועלו בסיור יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד והתשובה הקובעת
היא זו שתכתב באתר האינטרנט של המוסד.
ההצעה כוללת הפעלת המזנון הכוללת ארוחת בוקר ,ארוחת צהריים ,מכירת מצרכים
שונים ,ביצוע משלוחים וכיבודים לישיבות ואירועים כאלה ואחרים של המוסד לביטוח
לאומי .הבישול הוא בישול מקומי בהתאם לדרישות במסמכי המכרז.
המוסד לביטוח לאומי מספק את הציוד לבישול וקירור כל שאר הציוד )כלי הגשה ,צלחות
סכו"ם וכו' יסופקו ע"י המציע לאחר שיקבלו את אישור המוסד( הכל בהתאם לכתוב
במסמכי המכרז .המציע הזוכה יקבל את הציוד תקין .בגמר ההתקשרות הציוד יעבור
בדיקת טכנאי וכל הליקויים שימצאו יתוקנו ע"י מפעיל המזנון.
כל המחירים שיוגשו בהצעה יהיו כוללים מע"מ.
עובדים – יורשו להיכנס לעבוד בבנייני המוסד עובדים שיאושרו ע"י אגף הביטחון של
המוסד ובהתאם לסידורי הביטחון.



שאלות ותשובות:
שאלה:

האם יופעל מזנון במבנים אחרים או יועבר מזון למבנים אלה?

תשובה:

המזנון ושרותי הסעדה יתבצעו במשרד הראשי בלבד.

שאלה:

מה האומדן לאירועים וכיבודים?

תשובה :בשנת  2009הממוצע החודשי היה כ ₪ 30,000-בחודש .למען הסר ספק ,המוסד אינו
מתחייב לסכום מינימום כלשהו ומדובר במידע אינפורמטיבי בלבד שאינו מחייב.
המידע ניתן לבקשת משתתפי כנס ספקים.
שאלה:

האם יש קריטריונים לבחירת הזוכה?

תשובה :יש קריטריונים לבדיקה שפורסמו במכרז.
שאלה:

סעיף  2.1כתוב נסיון בשני מקומות .האם הנסיון צריך להיות בו זמנית?

תשובה :לא מחייב .ניתן גם במועדים שונים.
שאלה:

האם יוצבו מכונות שתייה סנדביצ'ים וכדומה?

תשובה :יש למוסד אפשרות לדרוש הצבת מכונות שתיה וסנדביצ‘ים במבנים השונים
של המשרד הראשי.
שאלה :האם יש כנסים ואירועים במוסד?
תשובה :כן לעיתים יש כנסים וישיבות שונות במוסד.
שאלה:

כמה סועדים אוכלים במזנון?

תשובה :מספר הסועדים תלוי בטיב האוכל שיוגש .היו זמנים של מאות מנות וזמנים של עשרות
בודדות.
שאלה :האם יש סבסוד ואם כן כמה ישולם ?
תשובה :יש סבסוד של ) ₪ 7.44כולל מע"מ( עבור  524עובדים אחת לחודש .כמות העובדים
תעודכן ע"י המוסד אחת לשישה חודשים.
שאלה:

כמה עולה היום מנה?

תשובה ₪ 19 :כולל תוספות חמות וסלטים חופשי בצלחת נוספת.
שאלה:

בסעיף  1.3בעמוד  24כתוב שהתוספות יילקחו באופן חופשי האם כך?

תשובה :תוספות חמות יוגשו ע"י עובד בפס הגשה או לחילופין ע"י הסועד בעצמו .סלטים
יילקחו באופן חופשי ע"י הסועד בצלחת נוספת.



שאלה:

האם יש עדיפות לנכים בהגשת המכרז?

תשובה:

המוסד פועל על פי חוק חובת המכרזים.

שאלה:
תשובה:

האם הסבסוד כולל מע"מ?
כן.

שאלה:
תשובה:

האם המחירים כוללים מע"מ?
כן.

שאלה:

האם המחירים יוצמדו למדד כלשהו?

תשובה

לא .אין הצמדה למדד והכול בהתאם לכתוב במסמכי המכרז.

שאלה:

מה כמות העובדים שיש להעסיק במזנון?

תשובה:

בהתאם לכתוב במסמכי המכרז.

שאלה:

האם הסבסוד כולל תנאים פנסיונים?

תשובה:

הסבסוד מועבר למפעיל המזנון על בסיס שכר מינימום ,תנאים פנסיונים ישולמו ע"י
מפעיל המזנון.

שאלה:

מדד החשב הכללי לא משקף את העלויות של מוצרי המזון שמתייקרים מאוד האם יש
אפשרות להצמיד למדד אחר?

תשובה :אין הצמדה למדד כלשהו על פי מסמכי המכרז.
שאלה:

האם יש למקום רישיון עסק?

תשובה :למפעיל הקודם היה רישיון .היום יש עיכוב בגלל דרישה מסוימת של כיבוי אש .רישיון
עסק הינו באחריות המפעיל שיזכה במכרז.
שאלה :מהם תנאי הכשרות ומי דואג להם?
תשובה :הכשרות היא של רבנות ירושלים .משגיח יועסק ע"י מפעיל המזנון.



