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 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 

 

 2020 יליוב 29
 אוניברסיטת חיפה

הצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות ומייבשי כביסה במעונות אוניברסיטת ל 2020/07מכרז מס' 
 2מס'  ותהבהרמסמך  - חיפה

 
  .ושינויים שחלו במסמכי המכרז ותלהלן הבהר

 או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.כי כל סעיף שלא תוקן  ,מובהר
זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה  הבהרהעל המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז 

 בחברה + חותמת החברה(.

 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד
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 2נספח ד
למסמך ד' 

 הסכם

בעקבות סיור המציעים  35
הובהר  21.07.20-שהתקיים ב

לנו שיש ירידה בכמות 
הסטודנטים במעונות עקב מגפת 
הקורונה. אנו מבקשים לשקול 

ולאחד  את כמות הציוד המבוקש
את כל החדרים הקטנים לשני 

 גדולים.

לא נאמר במסגרת הסיור להבהיר, כי נבקש 
למשתתפים כי ישנה ירידה בכמות דיירי 

 המעונות עקב מגפת הקורונה.
אנו נמצאים בתקופת הקיץ, בה סטודנטים 

התפוסה כך ש ,רבים יוצאים לחופשת סמסטר
זו לא נמוכה משמעותית מבמעונות הנוכחית 

 שהייתה באותה תקופה בשנה שעברה.
יובהר, כי כמות המכונות המבוקשת ניתנה 

האוניברסיטה תעדכן את כהערכה בלבד וכי 
תוך התחשבות  הנדרשת כמות המכונות

שיקול דעתה ל, ובהתאם תפוסת הדייריםב
 .הבלעדי

בשלב זה,  -לצורך התרשמות המציעים 
כי  , אך לא מתחייבת,האוניברסיטה מעריכה

היא תפחית את כמות המכונות המפורטות 
יחד עם זאת, האוניברסיטה . 2בנספח ד'

את להוסיף  לדרוש מהזוכהשומרת על זכותה 
והוא יידרש בכל עת, , חדשות(ה) מכונותיתר ה

 . ממועד הבקשה ימים 30לספקן תוך 
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לאור וירוס הקורונה, האם ניתן   כללי
להגיש הצעה נוספת  עבור ציוד 

 ?, שהוא במצב מעולהמשומש

 לא.

3 
  

7.3.1 
 למסמך א'

לגבי מנגנון החזרת עודף, האם  6
ניתן להציע אפשרות שמנגנון 
החזרת העודף יגיע לארנק 

 ?הדיגיטלי של המשתמש

 לא.

4 8.1 
 למסמך א'

בתקופת הקורונה חלה ירידה  6
משמעותית בהפעלות הכביסה 
עקב אכלוס נמוך במעונות, 
נבקש כי בתקופת הקורונה כמות 
מכונות הכביסה והייבוש תהיינה 
רק בפריסה חלקית בהתאם 
לאכלוס מחודש של כלל 

 המעונות

 לעיל. 1ראו תשובתנו לסעיף 

 
 אישור
 האמור בהודעה זו לעיל. את  יםאשרמהרינו 

 
 ________________________  :חתימה                     : ______________________שם המציע


