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ב"ה ,כ"ח באדר תשע"ז
 26מרץ 2017
לכבוד
משתתפי מכרז מס' 6/17
שלום רב,

הנדון :מסמך הבהרות מס'  - 1מכרז מס'  6/17להפעלת מתחם מכירה באמצעות עגלת מזון ושתייה
בקמפוס הפקולטה לרפואה בצפת
.1

כללי

 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך  2/4/2017בשעה ( 12:00ו' בניסן
תשע"ז).
.1.2

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יחידה ,ללא זיהוי חיצוני ,למעט שם המכרז ומספרו,
לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין  ,408חדר  209בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן ,לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת ההצעות .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח
האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

.1.1

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל האישורים,
ההצהרות ,ההוכחות וכל צרופה אחרת ,כשהם מלאים כראוי.
הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

 .1.4מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום
ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות.
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להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
עמוד

#

סעיף

שאלה

תשובה  /הבהרה

כתב המכרז
.1

2

1.4

תקופת ההתקשרות הראשונית
(שנתיים) קצרה מאוד  -צריך לקנות
ציוד וזה לא יחזיר את ההשקעה.

תשובה תינתן בהמשך.

.2

3

3.2

רשום בסעיף "לכל גורם ששילם"...

הפסקה השנייה בסעיף  3.2תימחק.

.3

7

10.2

מה הכוונה בסעיף ?10.2

המציע יציע הצעת מחיר לכל פריט הרשום
בטבלת הצעת המחיר.
לצורך חישוב סה"כ כללי של מחירי כל
הפריטים ,המחיר המוצע לכל פריט יוכפל
בכמות לפריט הרשומה בטבלת הצעת המחיר
(חישוב שיבוצע ע"י האוניברסיטה) וכל
המכפלות יסוכמו לסה"כ כללי.

נספח  - 1מפרט השירותים
.4

13

3

מה עלות המים ,ארנונה וחשמל
כיום?

עלויות אלו אינן רלוונטיות כי לא חלות על
הספק ,אלא על האוניברסיטה.

.5

14

4

האם כיום יש רישיון עסק?

הספק מחויב להוציא רישיון עסק מראש לפני
תחילת העבודה ,כפי שרשום בסעיף .4

.6

14

5

בימי חול שעות הפעילות הנדרשות
הן  ,8:00-17:00אולם הלימודים
מסתיימים ב .16:00-מדוע?

הסיבה לכך היא כדי לתת מענה לסטודנטים
גם בשעות אלו היות ויש ביקוש לשירותים.
ישנם ימים שהלימודים מסתיימים ב.18:00 -

.7

17

9.2

הדרישה היא שכל הכריכים יהיו
של יצרן מאושר ארוזים מראש
ואינם מוכנים במקום.
מדוע צריך למכור כריכים של יצרן
ארוזים .זה מייקר את המוצרים?

ניתן להכין כריכים טריים בעגלת הקפה
ובלבד שיעמדו בדרישות המפורטות בטבלה
בסעיף .9.2

נספח 2ב'  -אישור עריכת ביטוחים
.8

35

3

הסכום הנדרש בביטוח חבות
מעבידים הוא  $ 5,000,000גבוה
ביותר בהתחשב בעובדה שיש רק
עובד אחד שמפעיל את העגלה.

תשובה תינתן בהמשך.

כללי
.9

האם יש מחסן ומה גודלו?

יש מקום אחסון סגור עם מדפים .ניתן לבוא
לקמפוס כדי לראותו.

 .10האם ניתן לקבל את מחזור המכירות של המפעיל
הנוכחי?

לא .בטבלת הצעת המחיר רשומות הכמויות
השנתיות לפריטים הנמכרים .מודגש כי
הכמויות ניתנו כאומדן בלבד ואין בהן כדי
לחייב את האוניברסיטה.

 .11האם אפשר לקבל את מחירון מכונות השתייה ואת
הכמויות הנמכרות?

לא .באפשרות המציעים להגיע לקמפוס
בצפת ולראות את המחירים המופיעים
במכונות.

 .12האם ישנה פינת קפה של האגודה ומה המחירון שלה?

ישנה פינת "קפה אמון" .עלות הקפה בה נעה
בין .₪ 1-2
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כללי
 .13שטח המטבח קטן מאוד .האם אפשר לקבל עוד מקום
בפקולטה או את הקפיטריה הגדולה?

לא .עם זאת ,באירועים גדולים
האוניברסיטה תקצה עוד כיתה /שתי כיתות
לשימושו של הספק.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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