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שלום רב,

הנדון :מסמך הבהרות מס'  - 2מכרז 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 תשתנה ל-
תקופת ההתקשרות הראשונית
(שנתיים) קצרה מאוד  -צריך לקנות שלוש ( )3שנים .זכות הברירה להארכת
ההתקשרות תשתנה לשתי ( )2תקופות נוספות
ציוד וזה לא יחזיר את ההשקעה.
בנות שנה כל אחת .סה"כ תקופת ההסכם
יכולה להיות לתקופה מצטברת של עד חמש ()5
שנים.

נספח 2ב'  -אישור עריכת ביטוחים
.2

35

3

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

סכום הביטוח יעודכן ל $1,500,000 -לעובד ,ו-
 $5,000,000למקרה ותקופה.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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