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תשובת המכללהבקשה/שאלהסעיף'עמ#

אזור האכילה צמוד לקפיטריה החלבית ולא ניתן  1.1 14 1
 יהיה למנוע הכנסת מוצרים חלביים לאזור בודאי

כשסטודנטים יכולים לשבת ולאכול אוכל 
תהיה בעיה כשרותית לאכול  -שהביאו מהבית 

בכלים רב פעמיים בשריים בעיקר אך גם בכוסות 
 חלביות כפי שנדרש במכרז.

 חד פעמי.  – )חלבי ובשרי( כל הכוסות
 צלחות חד"פ –בחלבי 
או חד"פ  צלחות זכוכית שקופה –בבשרי 

באמצעות מדיח  ניקוי -באם זכוכית . מבמבוק
 בלבד.

דרש בדיקה ואישור ית –לכל הכלים החד"פ 
 איכות של המכללה

שטיפת הכלים נמצאת במטבח הבשרי כשאזור 2
ממליץ לאשר שימוש  -האכילה מרוחק ומנותק 

 בכלים חד פעמיים גם בבשרי.

הספק יספק עגלה לאיסוף מגשים.

נדרשת השקעה כספית גבוהה מאוד מהספק  5 16 3
באבזור המטבח הבשרי כשהמכרז הינו לשלוש 

האם ניתן להאריך את תקופת  -שנים בלבד 
המכרז או לחילופין שהמכללה תרכוש או תשתף 

 ברכישת הציוד?

השנים למכללה תינתן האפשרות לרכוש  3בתום 
מהספק את המוצרים בהתאם למנגנון הפחתה 

 עליו יוסכם בין הצדדים בהמשך.

 -סטודנטים שלא קנו אוכל בקפיטריות ישיבת  3.5 15 4
ן והטיפול באזורי והאם ניתן להוריד את הניקי

הישיבה מספק הקפיטריות? אין הגיון שספק 
הקפיטריות ישרת סטודנטים שלא קנו אצלו כלל. 

אין שינוי בסעיף. על הספק לקחת עלויות אלו 

בחשבון בחלק ההצעה הקשור לתשלום שכ"ד.

לשלם הוצאות חשמל ומים? האם הספק נדרש 5
 האם יש הוצאות נוספות הנדרשות מהספק?

7.8ס'  17ראה עמ' 

המטבח הינו מטבח מבשל.  -כפי שרשום במכרז האם ניתן לחבר גז לבישול במטבח הבשרי?6
ניתן להתקין אמצעי לבישול בגז, תשתיות הגז 
והאשורים הנדרשים הם באחריות ועל חשבון 

. מיקום בלוני הגז בכפוף המציע הזוכה בלבד
 לאישור המתאם מטעם המכללה. 

האם קיימת תשתית תקשורת/אינטרנט 7
בקפיטריה הבשרית והחלבית? נדרש לצורך 

 הפעלת קופות.

קיימות נקודות תקשורת בעמדת הקופות.

הובהר במעמד הסיור שתינתן לסטודנטים 8
( לחצר 'אפשרות להכניס מזון חוץ )מהבית וכו

–ההסעדה לחימום במטבחון הייעודי 
 ?מה המשמעות מבחינת הכשרות .א
המפעיל אחראי על ניקיון החצר / אזור  .ב

ההסעדה למרות שיתכן שחלק יחסית 
? ישתמש במזון מהבית או ממקור אחר

לא תינתן אפשרות לחימום מזון חוץ בתחום  .א
.שבאחריות הספק הקפיטריה והחדר אוכל

4 ראה תשובה לשאלה מס' .ב

לא ברור ההנגשה לספקים או  -ניסת ספקים כ9
 ?דרכי ההגעה

הנגישות לרכב )לא משאית( תהיה עד למרחק של 
מ' מהקפיטריה ומשם עם עגלות הספק באופן 100

 מישורי )ללא מדרגות( עד הקפיטריה.
אפשרות גישה לרכבים גדולים הינה במפלס 

מ' מהמחסן עם עלייה  100התחתון במרחק של עד 
מדרגות הנמצאת בסמוך למחסן. קיים  6של 

מעלון בין מפלס המחסן למפלס הקפיטריה. בכל 
 מדרגות. 6מקרה תידרש העמסה ידנית של  

6ראה תשובה בשאלה מס'  ? חיבור גז  לציוד באחריות10
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נטים דסטו 1500בכל המכללה לומדים מידי יום כ  ? מס התלמדים בחצר11
 עובדי סגל.  100+ 

 -במתם החדש אשר בו הממוקמת הקפיטריה 
סטודנטים. חשוב לציין  800צפוי להיות כ 

שהמתחם החדש אמור לגדול ובתוך כשנה יופעלו 
ים אשר יוסיפו עוד סטודנטים וסגל פמבנים נוס

 למתחם החדש בו נמצאת הקפיטריה כאמור.
בימי רביעי לא  –לתשומת לב המציעים 

מתקיימים לימודים פרונטליים במכללה, זאת 
(. הקפיטריה 2022-2023נכון לשנה"ל תשפ"ג )

תעבוד בימי רביעי היות ויהיו במתחם אנשי סגל 
 מנהלה וסטודנטים מהמכללה האזורית. 

להעיל 11התשובה הרלוונטית בשאלה מס'  ? מס כיתות פעילות במבנה12
רגע מלמדת במתכונת היברידית? האם המכללה כ13

 )זום(
ברגע זה לא. למעט ימי רביע. ראה תשובה 

 .11לשאלה מס' 
לא רלוונטי. מתחם חדש לחלוטין. אין למכללה כל  ? מה אחוז הפוקדים14

 נתון בנושא.
האם ניתן לקבל מאזנים של שנים קודמים על 15

  ? מנת לבנות תמהיל עיסקי
לא קיים.

על חשבון המציע הזוכה בלבד. ראה התייחסות  ? ארנונה16
 במכרז ובהסכם המצורף לו. לגבי שטחים לחישוב

- 
 :הערכהלהלן 

מ"ר 105   דלפק חלוקה +מטבח=
מ"ר   02  מחסן ומעלית =

מ"ר 125  סה"כ שטח קפיטריה=
קיים תוכנית עתידית למבנה / לחצר . כגון 17

 יץ?מקומות ישיבה? פרגולות? חצר ק
קיימת תכנית הצללה ופינות ישיבה.

באחריות מי מקומות הישיבה? שולחנות 18
 ?כיסאות

המכללה. ניקיון  –אספקת שולחנות וכסאות 
והמתחם כולו לרבות שטחי הכיסאות , השולחנות

 מפעיל הקפיטריה. –הישיבה 


	שאלות ותשובות

