
 

 
 

   

 

 

  1                      חתימת המציע:________________

 

 אגף כספים ובקרה

Division of Finance and Control  
 

 2019מאי ב 22

 אוניברסיטת חיפה

 17/2019מכרז מס' 

ריאות בחינוך ועמדת קפה ומאפה בבנין למדעי הרווחה והקפיטריה בבניין להכשרה, הפעלה וניהול של 
  באוניברסיטת חיפה

 1 מס' – הבהרה תשובות לשאלותמך סמ
 
 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. 

 מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה בחברה + חותמת  מהא חתויכשה הודעה זומכרז ההצעה לעל המציע לצרף למסמכי 

 החברה(.
 

 למסמכי המכרז: ותהבהר
 

 תשובה שאלה עמוד הסעיף סודר
 כללי
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העמדות  2האם הגשת המכרז חייבת לכלול את  3 הגדרות/כללי
 הרשומות במכרז:

הן הקפיטריה המצויה בקומה ראשונה של בניין 
בבניין למדעי  5החינוך והן עמדת הקפה בקומה 

 הרווחה והבריאות?
האם ניתן להגיש את המכרז רק בעבור  -להבהיר

 הקפיטריה בקומה ראשונה בבניין החינוך.
 

כפי שרשום במסמכי לא ניתן.  
המכרז, הגשת המכרז חייבת לכלול 

 העמדות הרשומות במכרז. 2את 
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 מסמך א'
כתב הוראות 

למגישי הצעות 
 למכרז

 5סע' 

ופעילה כיום בהצלחה  2016נוסדה בשנת  נוחברת 6
במסגרת  רבה במספר קמפוסים ברחבי הארץ.

, עולה  17/2019מס' מכרז פומבי להמענה שלנו 
תנאי הסף כי אנו היינו חייבים להגיע לסיור 

אך לצערנו נבצר  15.5.2019 שהתרחש היום ב
 מאתנו להגיע עקב שהותו של שותפי בחול.

תחום המזון בכלל אנו חברה רצינית ומנוסה ב
ובהפעלת מתחם הסעדה 

למכללות/אוניברסיטאות בפרט...אנו מעוניינים 
להגיש הצעתנו למכרז שיכלול גם קונספט חדשני 

ואטרקטיבי במיוחד, עקב הקשר החזק שלנו 
רות הלואוקוסט שנוצר גם בין היתר  עם חב

  בתחום הקפה והמזון.

 אין שינוי במסמכי המכרז.
מציע בסיור השתתפות נציג של 

המציעים הינה תנאי סף 
 .להשתתפות במכרז

בשל לוח הזמנים של האוניברסיטה 
וניהול המכרז לא ניתן לקיים סיור 

 מציעים נוסף. 
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 מסמך א'
כתב הוראות 

למגישי הצעות 
 למכרז

 , ס"ק א'6סע' 
"תנאי סף 

 להגשת הצעה"

בתנאי סף א. כתוב כי על המציע להיות רשת  6
 2-קפיטריות, כיום חברתנו בעלת כ 3בעלת 

חברתנו הייתה  2016-2017קפיטריות, אך בשנים 
ובתנאי סף זה מתבקש להיות  קפיטריות 3בעלת 

קפיטריות נכון למועד האחרון  3המציע בעל 
השאלה הנשאלת האם תוכל  להגשת הצעות.

להינתן גמישות בעניין או שינוי על מנת שנוכל 
 להגיש הצעתינו.

נוי במסמכי המכרז לא. אין שי
 ותנאיו.

 אישור
 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל. 

 שם המציע: ______________________
 

 חתימה: ________________________
 


