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 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

רכש ולוגיסטיקה יחידת  
 

 

 2020 יליוב 29
 אוניברסיטת חיפה

הצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות ומייבשי כביסה במעונות אוניברסיטת ל 2020/07מכרז מס' 
 1מס'  ותהבהרמסמך  - חיפה

 
  .ושינויים שחלו במסמכי המכרז ותלהלן הבהר

או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי כי כל סעיף שלא תוקן  ,מובהר
 המכרז.

כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות  ,זו הבהרהעל המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז 
 החתימה בחברה + חותמת החברה(.

 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד
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7.1 
למסמך א' 

טבלת 
 המכונות

 

 3"לפחות -האם ניתן לשנות ל 5
 תכניות כביסה"

 
 

, במקום 7.1במאפייני הטבלה שבסעיף 
תכניות כביסה" יבואו  4המילים "לפחות 

 ".תכניות כביסה 3לפחות המילים: "
להסכם תתוקן  3.1הטבלה שבסעיף כמו כן, 

 בהתאם.

2 7.1 
למסמך א' 

טבלת 
 המכונות

 

מה ההגדרה ל"תכנית ללא  5
האם ללא סחיטה  –סחיטה" 

במהירות בכלל? או לסחיטה 
נמוכה? )פעולת הייבוש  לא 
תהיה  אפקטיבית למכונה ללא 

 סחיטה בכלל(

משתמשים לניתן להציע תכנית שתאפשר 
מקסימום לסל"ד  0ין סחיטה שנעה בבחור בל

 .סל"ד

3 7.3.1 
למסמך א' 

טבלת 
 המכונות

 ומניסיוננתשלום במזומן,  6
כמעט ולא משתמשים בתשלום 
במזומן. אנו רוצים להציע 

 –במקום תשלום במזומן 
תשלום באמצעות אפליקציה 

 ייעודית )ארנק אלקטרוני( 

 הבקשה לא מקובלת.
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 2נספח ד
למסמך ד' 

 הסכם

טבלת מיקום וכמות המכונות ב 35
 800 ןאתם דורשים בבניי

את הציוד  במעונות "טליה"
 2-מכונות כביסה ו 2הבא: 

אנו מבקשים  מכונות ייבוש.
את מספר המכונות  הורידל

ואם מספר המבוקשות 
 8-ההפעלות הממוצע יגיע ל

אז הספק  ,הפעלות למכונה
חדר לפי דרישת יוסיף עוד ציוד ל
 האוניברסיטה.

ניתנו כהערכה בלבד  ,כמות המכונות ומיקומן
לנתונים ומבלי שהאוניברסיטה מתחייבת 

 . אלו
בבניין בשלב זה, האוניברסיטה מעריכה כי 

, הזוכה יידרש להציב במעונות "טליה" 800
 מכונת כביסה אחת ומייבש כביסה אחד.

יחד עם זאת, האוניברסיטה שומרת על זכותה 
לדרוש מהזוכה להוסיף מכונות )חדשות(, 

ימים  30בכל עת, והוא יידרש לספקן תוך 
 .ממועד הבקשה

מועד הגשת הצעות למכרז נבקש להזכיר כי  האוניברסיטההודעה מטעם    5
 12:00שעה ב 18.08.2020תאריך ידחה לנ

 
 אישור

 
 האמור בהודעה זו לעיל. את  יםאשרמהרינו 

 
 ________________________  :חתימה    : ______________________שם המציע


