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 י"ד אב, תשע"טב"ה,  לכבוד
 2019אוגוסט,  15 1918/משתתפי מכרז מס' 

 
 

 שלום רב,
 : 1918/מכרז מס'  - 1מס' הבהרה  מסמךהנדון: 

 הצבה, הפעלה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון
 

 כללי .1

 .12:00בשעה  (9.201.828) טתשע" באב כ"ז יוםב הינולהגשת הצעות המועד האחרון  .1.1

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.2

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408בבניין 

ב לשטח האוניברסיטה על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכ

 ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.3

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

 . הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.4

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

במכרז לפי ההתקשרות מחזור המכירות של הזוכה שמובא לידיעת המתעניינים כי האוניברסיטה צופה  .2

 אש"ח )תחזית לצרכי הערכה בלבד שאינה מחייבת(. 1,650-ש"ח לא 1,240, ינוע בטווח שבין עומד לדיוןש

 לגבי המכרז שבנדון:נוספות להלן הבהרות  .3

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 הזמנה להציע הצעות

מיליון לשנה   1תנאי סף של מחזור שנתי של  7.2 5  .1
לקוחות עם מינימום  3אל מול תנאי סף של 

 1מחזור של ש מכונות אינו נכון מכיוון 20
, חברה תפעולית מיליון הינו נמוך מדי

שמחזיקה מספר לקוחות מסוג זה המחזור 
שלה לפי המקובל בשוק לא אמור להיות 

 .מיליון בשנה, מבקשים לתקן 3פחות מ 

 אין שינוי בתנאי הסף.

 לא. האם נדרשת הגשת ערבות מכרז/ הצעה?  5  .2

 מפרט השירותים -למכרז  1נספח 

 מקובל. הסעיף יימחק. .קש למחוק סעיף זהנב 3.4 20  .3
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 איננו אחראים .נבקש למחוק סעיף זה 7.3 24  .4
 .ספק מכונות אוטו' בלבד , אנולתשתיות

 מקובל. הסעיף יימחק.

 מיקומי מכונות אוטומטיות -א'  1נספח 

 שינוי מהאמור במכרז.אין  .49מכונות ולא  45בפועל יש סה"כ רק  טבלה 25  .5

 מוצרים ומחירי מכירה מרביים למוצרים -' ב 1נספח 

שתייה  26  .6
קרה 
 5סעיף 

צריך להיות ב בנדטו של סאן  רליםמים מינ
סאן זה  -ש"ח בדיוק כמו נביעות ומי עדן 5

האחרים  2מוצר מיובא ויקר יותר ו 
 מיוצרים בארץ. 

 מקובל.

שתייה  26  .7
קרה 
 8סעיף 

ש"ח ואמור  5ום נמכר ב בקבוק פפסי הי
 6ש"ח ולא  5.5להיות אחרי עדכון המדד רק 

 ש"ח.

 מקובל.

 -ו 6 -שנים האחרונות ב 5כריכים נמכרים ב  כריכים 27  .8
 8.5+ 6.5 -חובה לעדכן את המחיר ל .₪ 8

כריכים ש"ח אחרת לא ניתן לספק את ה
בהתאם  ,הנ"ל ) מדובר במחירי עלות(

 שנים האחרונות.בלעליית מדד וההסכם 

 מקובל.לא 

כריכים  27  .9
 7סעיף 

 - פסטרמה נבקש למחוק מוצר כריך סלמי/
 .בשל היותו בשרי

 מוצר לא חובה.

 4.5שנים הוא  5המחיר כיום ומזה  -עוגות  עוגות 27  .10
ש"ח  בהתאם לעליית  5ש"ח חובה לעדכן ל 

 מדד וההסכם השנים האחרונות.

 מקובל.

חטיפים  27  .11
 2סעיף 

גרם, כיום נמכרים ב  50בוטנים זה משקל ה
גרם  100, לצורך מכירת בוטנים של ש"ח 4

 ש"ח. 5המחיר המינימלי הוא 

 מקובל.

חטיפים  27  .12
 3סעיף 

 5.5לעלות ל  . מבוקש₪ 5דוריטוס כיום זה 
שנים בבהתאם לעליית מדד וההסכם  ,₪

 האחרונות.

 מקובל.

חטיפים  27  .13
 4סעיף 

 , ₪ 5.5לות ל לעמבוקש  .₪ 5צ'יפס כיום זה 
שנים בבהתאם לעליית מדד וההסכם 

 האחרונות.

 מקובל.

חטיפים  27  .14
 6סעיף 

לעלות ל  . מבוקש₪ 7שוקולד פרה כיום זה 
שנים בבהתאם לעליית מדד וההסכם  ,₪ 8

 האחרונות.

 .₪ 7.5מחיר מרבי 

חטיפים  27  .15
 8סעיף 

 ,₪ 5.5לעלות ל  . מבוקש₪ 5ביסלי כיום זה 
שנים בוההסכם בהתאם לעליית מדד 

 האחרונות.

 מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

חטיפים  27  .16
 10סעיף 

 3.5לעלות ל  . מבוקש₪ 3בייגלה כיום זה 
בהתאם לעליית מדד וההסכם השנים  ,₪

 האחרונות.

 מקובל.

 הסכם - 2נספח 

יום )בשל  60נבקש אופציית יציאה לאחר  3.2 30  .17
יכולתנו להעריך חוסר המידע הניתן עד כה ו

 .את המכרז בהתאם(

 לא מקובל.

אין כל היגיון בהשארת עמלת הפיקס  ד' 5.5 32  .18
קבועה בכל מקרה, מה אם תופחת כמות 

מכונות ודווקא החזקות  10 -המכונות ב
במכירות? איך אמור הספק לשלם את 

העמלה? מה קורה במצב שנפתחת 
הרי ? מזנון/עגלה במיקומים החזקים ביותר

מבקשים לכן בים כאלו כבר בעבר. היו מצ
ף ולרשום שבמידה וכמות לשנות את הסעי

אזי תהיה  15%פחת ביותר מ המכונות ת
מלה אבל לא פחות עאפשרות להפחית את ה

פחת העמלה בכל מקרה לא ת)שאלף  25 -מ
לא משנה מה יהיה מספר  אלף. 25מ 

אים זה הרבה יותר הוגן ומת .המכונות
(, אפשר קיצוןלמציאות האפשרית במקרה 

להוסיף שכל זאת לשיקול האוניברסיטה, 
ב להשתנות כי כרגע הוא חסר יהסעיף חי

 היגיון כלכלי.

 לא מקובל.

 לא מקובל. .נבקש הדדיות בסעיף זה 13.7 37  .19

 לא מקובל. ₪ 30,000-הערבות ל סךנבקש להקטין את  15 38  .20

 


