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תאריך __________ :

שאלון -בקשה להצעת מחיר להתעדה לHACCP-
אנא השלימו שאלון זה על כל פרטיו הרלוונטיים לפעילות הארגון וצרפו אישור רישום חברה /פעילות עסקית ומידע
רלבנטי אחר המתאר את פעילות הארגון .מאוד חשוב למלא מידע אודות תהליכי מפתח בארגון ,מספר עובדים
ותפקידם כמפורט בשאלון .שימו לב ,ללא קבלת אישור רשם החברות/עוסק מורשה לא נוכל להוציא הצעת מחיר.
הפרטים בשאלון זה ישמשו להכנת הצעת מחיר בלבד ויש למלא את התחומים הרלוונטיים לפעילות הארגון  .אין
בכך התחייבות,רק הצהרה על נכונות ואימות הפרטים .לברורים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון.40-6641066 :
יש להחזיר את הטופס לפקס  47-3641736 :או במיילroneticsfax@gmail.com :
או באתר האינטרנט שלנו בכתובת.www.ronet-ics.com :

 .1פרטים:
שם החברה בעברית
שם החברה באנגלית
מספר ח.פ:.
כתובת לדואר :
מיקום פיסי  -כתובת
טלפון:

טלפון אחר:

מספר פקס:

אינטרנט

אימייל חברה:

שפת מבדק

עברית  /אנגלית  /שילוב שלהן

שמות מנהלי החברה

בעלים:

פרטי איש קשר

שם ותפקיד:

מספר טלפון:

דוא"ל:

נייד :

תחום ההתעדה מבוקש -עברית

אתר אינטרנט:

שותפים:

מנכ"ל:

* ציינו את פעילות הארגון כולל מוצרים ו/או שירותים עיקריים ומשניים -התחום יאומת במבדק

תחום ההתעדה מבוקש -אנגלית
אתרים /סניפים נוספים רלוונטיים

פרט מיקום ,פעילות ומספר עובדים בכל אתר /סניף – כולל אתרי בניה

לתחום המבוקש:
פרט את חלוקת העובדים העוסקים

סה"כ

הנהלה:

אדמיניסטרציה

תכנון ופיתוח

הנדסה וניהול

בתחום המבוקש:

עובדים__________:

______

ומטה_______:

________

פרויקטים____________:

בטיחות,

איכות ,ואחראי

תפעול________

קצין בטיחות

איכות סביבה

מכירות:

שיווק וקשרי
לקוחות______

האם הינכם משתמשים בשרותי ייעוץ?
מי דורש את התעדת ארגונכם ל-
HACCP

לא

כן

ייצור________

תמיכת לקוחות/
שירות /תחזוקה:

שם היועץ______________ טלפון ____________:שם חברת ייעוץ________________ :
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 .2תיאור תהליכים ,פעילויות ,מוצרים/שירותים:

תאור
נא ספק תאור מפורט של התהליכים והפעילויות
המבוצעות בארגון בתחום ההתעדה המבוקש .נא
התייחס בצורה מפורטת במיוחד לתהליכי ייצור,
אריזה ושיווק דברי המזון.

נא תאר במידה ומבוצע שימוש בקבלני משנה והיקף
הפעילות המבוצעת על ידם בהקשר לתחום
המבוקש

 .6האם הסוקרים נדרשים בנקיטת אמצעי בטיחות בזמן המבדק?

 .0האם יש תהליכים/אתרים/נושאים מסווגים להם לא תינתן גישה לסוקר?

 .5מידע לגבי אתרים בהם הרחבת התחום ישימה ( במידה ורלוונטי).
כתובת

מספר

תהליכים /נהלים

תהליכים/נהלים

דרישות חוק ותקנות

עובדים

משותפים

מיוחדים/ייחודיים

ספציפיות

משמרות

משרד ראשי
אתר 1

.5האם הנכם מעוניינים לקבל מאתנו מידע שיווקי ועסקי לכתובת האימייל? אנא הקיפו בעיגול כן  /לא

שם נציג החברה

חתימת נציג החברה

חותמת החברה

נא צרפו אישור רשם החברות/רישיון עסק
תודה רבה על שיתוף הפעולה,
צוות רונט

