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 פ"תש, סיון ז"יב"ה,  לכבוד
 2020, יוני 9 204/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 הנדון: מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז מס' 4/20 להצבת עגלות קפה והפעלתן
 

 כללי .1

 בצהריים. 12:00בשעה סיוון תש"ף(  ג"כ) 2020ליוני  51 יוםב הואהמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

בבניין  209בחדר יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים הנמצאת  .1.2
  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408

לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו על המציע 
 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.

הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת האוניברסיטה הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים 
 לבצע השוואה בין ההצעות.

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על  .1.4
 ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף #

במידה ותהיה קורונה ב' או ג', כיצד  כללי  .1
האוניברסיטה נערכת מבחינת 

ההתמודדות עם בעלי העסקים 
 וההתחייבויות שלהם?

כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם למצב 
והאוניברסיטה תוציא הנחיה  ,ולנסיבות
 בהתאם.

האם בעקבות משבר הקורונה תהיה  כללי  .2
השלכה לשיטת הלימוד העתידית 

הבאות? )לימודים בשנות הלימודים 
וונים, לימודים באמצעות הרשת, קמ

 למידה מרחוק(

האוניברסיטה נערכת כמו שאר 
האוניברסיטאות לפתיחת שנת 

 הלימודים תשפ"א.

יחד עם זאת עשויים להיות שינויים 
בהיקף הפעילות של האוניברסיטה 

 בהתאם לנסיבות שיתפתחו.

האם בעקבות משבר הקורונה ישנה  כללי  .3
 ירידה בכמות הנרשמיםעליה / 

  לשנה"ל הבאה?

אנו בעיצומו של תהליך רישום ואין בידנו 
 כעת נתונים אלו.

כמה סטודנטים לומדים בכל אחד  כללי  .4
 מהבניינים בהן תוצבנה העגלות?

בשלב זה של השנה עדיין לא ידוע כמה 
סטודנטים ילמדו בשנת תשפ"א בכל 

 אחד מהבניינים בהן תוצבנה העגלות. 

עם זאת יש להבהיר כי העגלות יחד 
 נותנות מענה לאזורים ולא רק לבניינים.

http://www.biu.ac.il/
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

נספח  26  .5
 א'1

מבוקש להעלות את מחיר לחמניית 
 הצמה )המחיר המבוקש נמוך מאוד(.

 . ₪ 8-יתוקן ל

 
 

 בברכה,
 המכרזים יחידת

 אילן בר אוניברסיטת

http://www.biu.ac.il/

