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'ב8סעיף  .1
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למגישי 
 "ההצעה 

 'א5סעיף
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הצעה 
 למכרז
 6נספח
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בית 
 "הקפה
'ב8סעיף

להסכם 
מחירי "

 "המוצרים

למסמכי המכרז מציין כי תינתן הנחה ' ב 8סעיף "-
 .ממחירי הסניף הזול ביותר של הרשת 02%של 

מספר סניפים , הרשת מפעילה בין יתר סניפיה הרבים
כשמחירי המוצרים  ,במוסדות להשכלה גבוהה

נמכרים במחירים מופחתים משמעותית במקומות 
אודה להתייחסותכם לסוגיה זו והאם ניתן לתת . אלו

 ".מהמחירון הגבוה ברשת 02% -הנחה שלא תפחת מ
ממחירון הנמוך של  02% -המחירון הנמוך ב"...-

הרי המתמודדים יראו מולם במקרה זה , הרשת
 "יוויוןדבר שיפגע בש, מחירונים שונים

הנחה מהמחיר הנמוך ביותר  02%דרישתכם למתן "-
הואיל , סעיף זה בעייתי ואינו שיוויוני –" רשת"ב

השארת . והמחירים ברשתות המתחרות אינם זהים
סעיף זה תגרום לכך שהמחיר לצרכן לא יהיה המחיר 

ולטובת הגינות ..."הנמוך ביותר שתוכלו להשיג
על ( ו...)וצרי חובהיש להרכיב רשימת מ...ושיוויוניות

ושקלול הצעה זו ( להם)להציע המחיר המציעים יהיה 
 –יקבע כאחד המדדים  לציון שהספק במכרז 

 "בהתאם לאחוז שיקבע לפרמטר זה

 :הבאים השינויים יתווספו
 
יוחלף  ההצעות למגישי ההוראות בכתב( ב)8 סעיף. 1

 :כדלקמן
 
 יעלה לאי הזוכה "עמוצר שיימכר בבית הקפה  מחיר"

 :כדלקמן יםעל המחיר
 הנמכר זהה מוצרביותר של  הזול המחיר .א

 למעט) הזוכה "רשת"  שלבסניפים אחרים 
, (הפועלים במוסדות להשכלה גבוהה סניפים

 הזולעל מחיר  02%הנחה של  ובתוספת
 ; כאמור המוצרביותר של 


הזול ביותר של מוצר זהה הנמכר  המחיר .ב

הזוכה " רשת"בסניפים אחרים של  
 ."גבוהה להשכלה אחרים מוסדותב
 

יוחלף ויהיה  –הצעה למכרז  -' ב במסמך( א)5סעיף . 0
 :כדלקמן

 
 1אנו מצרפים להצעתנו את תפריט בית הקפה נספח "

בתפריט ציינו את כל . לפי ההנחיות וחתמנו עליו
צמחוניים ומחיריהם שבכוונתנו - החלבייםהפריטים 

אנו מצהירים כי . להציע ולמכור בבית הקפה
אינם , מוצר לכל ביחס, המחירים הנקובים בתפריט

 :כדלקמן המחירים עלעולים 
הזול ביותר של מוצר זהה הנמכר  המחיר .א

למעט ) הזוכה "רשת"בסניפים אחרים של  
, (סניפים הפועלים במוסדות להשכלה גבוהה

על מחיר הזול  02%נחה של ובתוספת ה
 ; ביותר של המוצר כאמור

הזול ביותר של מוצר זהה הנמכר  המחיר .ב
 הזוכה "רשת"בסניפים אחרים של  

 ."במוסדות אחרים להשכלה גבוהה
 
יוחלף ' ב למסמך 1 בנספחהשלישי  הסעיף. 3

 :כדלקמן
 
 במחירים יימכרו הקפה בבית שיימכרו הפריטים לכ"

 :כדלקמן םהמחירי על עולים שאינם
הזול ביותר של מוצר זהה הנמכר  המחיר .א

למעט ) הזוכה "רשת"בסניפים אחרים של 
, (סניפים הפועלים במוסדות להשכלה גבוהה

על מחיר הזול  02%ובתוספת הנחה של 
 ; ביותר של המוצר כאמור

הזול ביותר של מוצר זהה הנמכר  המחיר .ב
 הזוכה "רשת"בסניפים אחרים של 

 ."במוסדות אחרים להשכלה גבוהה



 
 :כדלקמן ויהיה יוחלף ההסכם לנוסח( ב)8סעיף . 4
 
 עליעלו  לא הקפה בבית שיימכרומחירי המוצרים "

 :כדלקמן המחירים
הזול ביותר של מוצר זהה הנמכר  המחיר .א

למעט ) הזוכה "רשת"בסניפים אחרים של 
, (סניפים הפועלים במוסדות להשכלה גבוהה

על מחיר הזול  02%ה של ובתוספת הנח
 ; ביותר של המוצר כאמור

הזול ביותר של מוצר זהה הנמכר  המחיר .ב
 הזוכה "רשת"בסניפים אחרים של 

 ."במוסדות אחרים להשכלה גבוהה
  

'א9סעיף  .2
לכתה 

ההוראות 
למגישי 
 ההצעה
  4סעיף

 להסכם

  -דרישתכם לעבודות שיפוץ והכשרה בקפיטריה "
 "עבודות השיפוץ הנדרשהאם ניתן לקבל פירוט 

לביצוע עבודות שיפוץ והכשרה דרישה מתייחסת ה
" הדק"להפעלת בית הקפה לרבות ריהוט בשטח 

 . החיצוני
עבודות שיפוץ רכו ייע 0215יש לציין כי בקיץ , כן כמו

במימון משותף , והחלפת ריהוט בשטחים הציבוריים
וזאת , לרבות הזוכה, של המפעילים באתר ההסעדה

שיפוץ הת עלויות הערכ) חלקם היחסי באתרבהתאם ל
 (.₪מליון  2.05-ל 2.0עומדת על בין המשותף כאמור 

'ג63סעיף  .3
לכתב 

ההוראות  
 ('מסמך א)

 'ב3סעיף
לכתה 

 ההצעה
'ב63סעיף

 להסכם

  - 04.04%תשלום דמי ניהול בשיעור של דרישתכם ל"
 " בשקלים האם ניתן לקבל את הסכום

עד ספטמבר  0210מאוקטובר  ,התשלום הממוצע
לא כולל ארנונה בגין , בחודש₪  8,522 מד עלע, 0213

 .השטח הציבורי
 

 'ד63סעיף  .4
לכתב 

הוראות 
 ('מסמך א)

 תשלומים נלווים לתפעול התחנה
 

 (.בסוגריים)בסופו סעיף זה  םשבציון נפלה טעות 
" תשלומים נלווים"ההוצאות המוזכרות מוגדרות כ

  ".דמי ניהול"ולא כפי שכתוב 

 'ד63סעיף  .5
לכתב 

הוראות 
( 'מסמך א)

 64סעיף
 להסכם

 -לתשלום הוצאות תפעול דרישתכם 
 ?( אפילו סכום משוער)באיזה סכום מדובר 

 "?הארנונה והמים, מה גובהם של תשלומי החשמל"-
באיזה סכום -דרישתכם לתשלום הוצאות תפעול"-

 ?...מדובר
 

מים , חשמל)לוות יהתשלום הממוצע של ההוצאות הנ
בחודש ₪  6,622 -עמד על כ, של התחנה (וארנונה

 (.תחנההכולל ארנונה עבור השטח הציבורי ו)

 ,האם יש הזמנת כיבוד לאירועים של האוניברסיטה"  .6
 "? באיזה היקפים מדוברו

יחידות האוניברסיטה פונות לקבלת הצעות מחיר 
 לכיבוד לאירועים 

 
 מדובר במבנה במבנה ולא בעגלת קפההבהרה כי מדובר   .0

 
 .התיקוניםהרלוונטייםיוכנסולהסכםעםהמציעהזוכה


