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   אלול, תשפ"אבכ"ג ב"ה,  לכבוד
 2021אוגוסט,  ב 31 16/21משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 עלת בית קפה בבניין משפטיםהפ – 1הנדון: מסמך הבהרה מס' 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 .בצהריים 12:00, בשעה 14/9/2021במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . )כולל( 31/12/2021תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא   .1.3

בבניין   הנמצאת  המכרזים  חדר  408בתיבת  להגשת   209,  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא 

  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. 

ל .1.4 המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  כל על  את  צרף 

  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

 זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 . מחירון הפריטים המפוקחים מעודכן של למסמך הבהרות זה מצורף נוסח  .1.6

 על המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף את המסמכים המקוריים. 

 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 מציעים: שאלות שהועלו על ידי 

 מענה בקשה  נושא  סעיף  מסמך עמוד  

עבודות   1.2.3  2  .1
הרכבת 

 הקלה 

העבודות  יחלו  בקרוב 

הקלה  הרכבת  להקמת 

הקפה  לבית  מאוד  בסמוך 

לתקופה  בפעילותו  ויפגעו 

מנגנון   יש  האם  ממושכת. 

 פיצוי לתקופה זו ? 

 לא.
גובה התשלום אותו ישלם 
 הזכיין מבטא את ה"פיצוי".

הרכבת       .2 עבודות  בעקבות 

הכניסה  תיסגר  הקלה, 

אוניברסיטה, להראשית  

הממוקמת כיום בסמוך לבית 

הקפה ותפגע הנגישות אליו.  

לאן  במדויק  לדעת  נבקש 

הראשית  הכניסה  תועתק 

 להולכי הרגל ולרכבים.

כניסת רכבים תועבר 
)בחלקו   20-ו 10לשערים 

, כניסת הצפוני של הקמפוס(
יותר הולכי רגל תועתק קרוב 

 לבית הקפה.

תקופת   1.9  3  .3
 ההתקשרות 

הגבוהות  ההשקעות  לאור 

הנדרשות בבית הקפה לאור 

זאת  ולאור  הנוכחי  מצבו 

מבוטלת  לא  שבתקופה 

יערכו  ההסכם  מתקופת 

אנו  הקלה,  הרכבת  עבודות 

מבקשים להאריך את תקופת 

ההתקשרות ולהוסיף אופציה 

 נוספת של שנתיים להסכם.

ההתקשרות תעודכן  תקופת 
 כדלקמן:

תקופת  ) 2+  2+  6
שנים  6ההתקשרות תהיה 

של  אופציות  2ולאחריהן 
בנות שנתיים  האוניברסיטה

  כל אחת(.

ממקומות  האתר  1.2.3  2  .4 המציע  ניסיון  לפי 

הסמוכות  העבודות  אחרים 

יגרמו  הקלה  הרכבת  על 

לסטודנט.  בשירות  לפגיעה 

האוניברסיטה  בכוונת  מה 

 לטובת הזכיין.לעשות 

האוניברסיטה לקחה את  
קיום העבודות בסמוך 

בחשבון ולכן תמחרה את 
התמלוגים המגיעים לה  

 בהתאם. 

הזמנה   3  .5
להציע 
 הצעות

משקאות   1.6.4 למכור  חובה  האם 

 אלכוהוליים קלים?  

 לא. 

הרביעי        .6 והגל  המצב  עקב 

מה  אלו,  בימים  חווים  שאנו 

 כמות הסטודנטים

כ רשומים  -לאוניברסיטה 
לתארים   סטודנטים  20,000
 השונים.
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 מענה בקשה  נושא  סעיף  מסמך עמוד  

אין  שיהיו   כאשר  בקמפוס 
 מגבלות של משרד הבריאות.

יודעת  אינה  האוניברסיטה 
פיזית  יגיעו  מהם  כמה 

 לקמפוס.

את       .7 שינתה  הקורונה  מגפת 

במוסדות  הלמידה  אופן 

ללמידה  גבוהה  להשכלה 

 מרחוק ובהצלחה יתרה. 

מן  ביום  תחלוף  המגפה 

יחזרו   והחיים  הימים 

הנהלת  האם  למסלולם. 

לומר  יודעת  האוניברסיטה 

מה אחוז הסטודנטים שיחזור 

וכמה  פרונטלית  ללמידה 

 יישארו ללמידה מרחוק ? 

 לא 

מגוון  1.6  3  .8
 פריטים

פיקוח מוצרים   -מחירון  ישנם 

העלות  את  משקפים  שאינם 

 של המוצר ) ללא רווח(

בשנה האחרונה עלות חומרי  
קפצה במאות אחוזים הגלם 

. זה מחירון פיקוח מאוד ישן  
 והוא צריך חשיבה מחדש 

למסמך הבהרות זה  
מצורפת רשימה מעודכנת  

של מוצרים במחירים  
 מפוקחים 

סעיף    3  .9
1.9 

תקופת 
 ההתקשרות 

לאחר סיור בנכס עלות 
ההשקעה להקמה של  

המקום היא עלות גבוהה  
 1.2-1.5מאוד )הערכה של 

מיליון( והחוזה הוא לתקופה 
מאוד קצרה יחסית . האם  

ניתן לשנות את תקופת 
החוזה לתקופה  ארוכה יותר 

(  )למרות 5+5שנים )  10ל
שרשום שניתנת לכם  
האופציה להוסיף עוד  

 שנתיים לחוזה( 
החזר  תרצו?  ולא  במידה 

 כך קצר .. -השקעה בחוזה כל

 הוא מאוד גדול 

 3התשובה במענה לשאלה 
 לעיל

הקפה  פינוי הנכס 24  59  .10 בית  של  ציוד  קיים 

הישן במקום. במקרה והזוכה 

מי   ? בציוד  מעוניין  אינו 

הזכיין הקיים יפנה את  
האתר בטרם יימסר האתר 

 לרשות הזוכה. 
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 מענה בקשה  נושא  סעיף  מסמך עמוד  

הנכס  את  לנקות  אחראי 

 מציוד ? 

בסיום ההתקשרות יפנה 
הזכיין את האתר ויחזירו  

 כשהוא נקי מציוד. 

  1נספח    .11
תיאור   –

הפעילות  
 הנדרשת 

שמירת  6.3.1
 המבנה 

   –להוסיף 

על -"בר ישמור  הרשות 

ומצבו  תקינותו  שלמותו, 

על  –הטוב של המבנה, יתקן 

נזק,  כל  ובאחריותו  חשבונו 

שנגרמו  פגם  או  קלקול 

בית  מפעילות  כתוצאה 

סבירהקפה,   בלאי  , למעט 

וישלים על חשבונו כל אובדן  

בנסיבות  שנגרמו  חוסר  או 

 אלה, מיד לכשיתגלו."

הסעיף יישאר לא יחול שינוי. 
 . בעינו

  1נספח    .12
תיאור   –

הפעילות  
 הנדרשת 

דרישות  14.3.6
מיוחדות  

מצוות עובדי  
 הרשות -בר

   –לעדכן 

האוניברסיטה  "באפשרות 

הרשות להחליף  -להורות לבר

הסבר עובד,   למתן  בכפוף 

. סביר בדבר הסיבה להחלפה

העובד  יוחלף  זה,  במקרה 

בתוך   אחר  ימי   5בעובד 

 עבודה לכל היותר." 

 מקובל

הכנסות בית   8.2 הסכם    .13
הקפה 

 והוצאותיו 

   –להוסיף 

ותפעול  ניהול  הוצאות  "כל 

בר   על  יחולו  הקפה   -בית 

 ידו,  -הרשות וישולמו על 

לפגוע  מבלי  אך  ובכללן, 

לעיל,  האמור  בכלליות 

מזון,   תקשורת,  הוצאות 

אחרים,   וחומרים  משקאות 

מים,   גז,  דלק,  הוצאות 

השומן  בור  ריקון  חשמל, 

העובדים והוצאות ניקוי, שכר  

התשלומים  )לרבות 

 והתוספות הסוציאליות(, דמי

ביטוח לאומי, מסים עירוניים 

)לרבות  וממשלתיים 

הסעיף  לא יחול שינוי.  
 יישאר בעינו 
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 מענה בקשה  נושא  סעיף  מסמך עמוד  

שילוט,  עסקים,  מס/רישוי 

היטל,  וכל  וכיו"ב(,  ארנונה 

הוצאה  ו/או  חובה  תשלום 

 אחרת הקשורים בניהול

ובלבד ו/או תפעול בית הקפה  

לעיל  כמפורט  שתשלומים 

ו/או  הרשות  בר  על  חלים 

 נם באחריותו." הי

 להוסיף:   אחריות 13.2 הסכם    .14

פי  - "הספק יישא באחריות על

שייגרם  נזק  לכל  דין 

  לאוניברסיטה....." 

בקשה 13.1בסעיף   ישנה   ,

שהוא  הספק  של  להצהרה 

 יכבד את הוראות הדין.  

לספק  לאפשר  מבקשים  אנו 

 פי הדין.  -גם להתגונן על

 מקובל

  -להוסיף  אחריות   13.5 הסכם  52  .15

כי  לכך  מודע  "הספק 

על  מסתמכת  האוניברסיטה 

הצהרתו זו, והוא יהיה אחראי 

תביעה  או  דרישה  כל  בגין 

ויפצה שעניינה   זו,  הצהרה 

ו/או ישפה את האוניברסיטה 

כל הוצאה שתיגרם לה    בגין

לא  הצהרתו  כי  יתברר  אם 

 הייתה נכונה או כי לא פעל

לעיל,  להתחייבותו  בהתאם 

והכל בכפוף לקבלת פסק דין  

 שלא עוכב ביצועו." 

 מקובל

שהאוניברסיטה  אחריות   13.6 הסכם  52  .16 מקרה  "בכל 

לדין עקב מעשה   ו/או תתבע 

 מחדל של הספק ו/או מי 

בבחינת  שיהא  מעובדיו, 

או  היתר,  או  רישיון  הפרת 

שחל  אלו,  של  מתנאיו  איזה 

על הספק ו/או הינו באחריות 

 מקובל
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 מענה בקשה  נושא  סעיף  מסמך עמוד  

את  הספק  ישפה  הספק, 

קנס  כל  בגין  האוניברסיטה 

הוצאה  כל  ו/או  עליה  שיוטל 

נזק  כל  ו/או  הפסד  כל  ו/או 

ישיר שייגרמו לה עקב מעשה 

של   כאמור  מחדל  הספק, או 

 ) )שבעה 7בתוך 

דרישת  ממועד  ימים 

ובלבד שניתנה האוניברסיטה  

ו/או  לספק האפשרות לבדוק 

 להתגונן כנגד טענת ההפרה" 

 – להוסיף  אחריות   13.7 הסכם  52  .17

את  לשפות  מתחייב  "הספק 

האוניברסיטה ו/או מי שפועל 

 מטעמה בגין כל תשלום,

כל  ו/או  פיצוי  כל  לרבות 

עקב הוצאה   להם  שנגרמו 

 תביעה שהוגשה נגד 

עובדיה,  האוניברסיטה, 

מי  או  מועסקיה  שלוחיה, 

האחריות  ואשר  מטעמה 

 לגביה

חלה על הספק על פי האמור 

בכפוף לקבלת ,  13.2בסעיף  

 פסק דין שלא עוכב ביצועו." 

 מקובל

צד    –ביטוח  14.2 הסכם  53  .18
 שלישי

 מבוקש לשנות:  

 304הרחב שיפוי קוד 

 מקובל לא 

סודיות   16.6 הסכם  55  .19
וזכויות  
 קנייניות 

הסעיף   את  למחוק    – נבקש 

 לא רלבנטי למתן השירות 

 הסעיף יישאר בעינו 

רישיונות   22.2 הסכם  58  .20
 והיתרים 

 – להוסיף 

יהיה   -"בר   בלבד  הרשות 

אישור  כל  לקבלת  אחראי 

דין   פי  על  הנדרש  והיתר 

לרבות  הקפה  בית  להפעלת 

בכל  ויישא  עסק,  רישיון 

התהליכים, האגרות, המסים 

סייע תפעל ליברסיטה האונ
ככל ואישור ו/או היתר לזכיין 

 מסוים הינו באחריותה. 
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 מענה בקשה  נושא  סעיף  מסמך עמוד  

לשם  הנדרשים  והתשלומים 

לעיל,  האמור  אף  על  כך. 

האוניברסיטה  כי  מוסכם 

תסייע לספק ככל ואישור ו/או 

הינו  מסוים  היתר 

 באחריותה." 

רישיונות   22.3 הסכם  58  .21
 והיתרים 

  –לשנות 

בזה  מצהירים  "הצדדים 

האחריות  כל  כי  מפורשות 

לניהול התקין של בית הקפה 

הרשות, וכי בר   -תחול על בר  

הרשות יהא חייב לכבד כל   -

והיתר  דין  כל  מתנאי  תנאי 

אלה  מתנאים  לסטות  שלא 

 ולא להפרם.

שהאוניברסיטה  מקרה  בכל 

תיתבע לדין )כבעלת המבנה( 

של   מחדל  ו/או  מעשה  עקב 

או מי מעובדיו,  /הרשות ו  -בר  

דין   הפרת  בבחינת  שיהא 

רישיון, או איזה  היתר או כל 

הרשות חייב   -מתנאיהם בר  

את  ולפצות  לשפות 

 האוניברסיטה 

בגין כל קנס שיוטל עליה ו/או 

ישיר  ונזק  הוצאה, הפסד  כל 

 שייגרמו לה, עקב תביעה 

פסק כאמור,   לקבלת  בכפוף 

 ." דין שלא עוכב ביצועו

 מקובל    

ישנו מחסן קטן הממוקם   יש מחסן לבית הקפה?האם       .22
מתחת לגרם המדרגות 

הפנימי בבניין )צמוד לדלת 
 כניסת הספקים.

, הדבר יהיה נחוץככל ש
האוניברסיטה תפעל 

 להקצות לזכיין מחסן חלופי.

לפני       .23 מכירות  ממוצע  מבוקש 

 הקורונה ובקורונה 

איננו נוהגים למסור פרטים  
מסוג זה עקב חיסיון לקוח  
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 מענה בקשה  נושא  סעיף  מסמך עמוד  

אלא אם כן נקבל אישור על 
 כך מהמחלקה המשפטית 

לפני       .24 ממוצע  סל  מבוקש 

 הקורונה ובקורונה 

 אין לאוניברסיטה מידע כזה

טרנזקציות       .25 ממוצע  מבוקש 

 ליום לפני הקורונה ובקורונה

 אין בידינו נתונים אלה

הזמנה     .26
להציע 
 הצעות

או   75  4.1.4 לשנה  למטר   ₪

 לחודש/חודשיים? 

 לשנה   

הזמנה     .27
להציע 
 הצעות

האוניברסיטה   14.3.6 באפשרות 

הרשות לבקשת -להורות לבר

להחליף עובד בהתאם למתן 

 טיעון מקובל על בר הרשות

 ניתן מענה לעיל
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 א' -1נספח 
 רשימת פריטים במחיר מפוקח

 

 מחיר גודל )אם יש(  יח' מידה תיאור  #

 שתיה חמה . 1

 250CC .57 כוס קפה הפוך  1.1

 250CC 4 כוס תה 1.2

 250CC 4 כוס קפה שחור 1.3

 שתיה קרה  . 2

 330CC 7 פחית  משקאות מוגזים 2.1

 500CC 5.5 בקבוק מים מינרלים  2.2

 מאפים . 3

 8 גרם  120 מאפה יחיד  מאפה  3.1

 כריכים  4

4.1 
לחמניית צמה 
 במבחר טעמים

 10 גרם  120 

 
 
 

 


