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 פרוטוקול מפגש וסיור מציעים

  הכשרה, הפעלה וניהול של מתקן מזון בשרי באתר ההסעדה 2022-31מכרז פומבי מס' 
 

 11:00בשעה  17.1.2022' גמועד המפגש: יום 
 

 ( בחדר אוכל באתר ההסעדה.VIPדיונים ) חדר מיקום המפגש:
 הציגה דברי פתיחה: מנהלת מחלקת המכרזים והנכסים באוניברסיטהעו"ד טלי ביסמוט כץ, 

 מסמכי המכרז הועברו אליכם במייל , יש להדפיסם ולהגיש את ההצעה על גבם. .1

 5, ולשים לב לכל דרישות המכרז, ובפרט לתנאי הסף בסע' יש לקרוא את מסמכי המכרז בעיון .2

 .8כמפורט בסעיף  -ולמסמכים אותם נדרש לצרף כדי להוכיח את התקיימות תנאי הסף

נבקש להסב את תשומת לב . 7בתוך סעיף  -הצעת המחיר תוגש על גבי טופס ההצעה מסמך ב' .3

אחוז מוצע מפדיון חודשי; )ב( החלק  -חלקים: )א( החלק הראשון 2לכך כי סעיף זה כולל המציעים 

 אחוז מוצע של השתתפות האוניברסיטה בעבודות הכשרת המתקן. -השני 

                                המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז    -יש להקפיד על לוחות הזמנים הנקובים במכרז .4

 בשעה ה'יום  -26.1.2023הבהרה )( והמועד האחרון למשלוח שאלות 12:00בשעה  202314.2.)

16:00.) 

 יש להקפיד על הגשת הצעה מסודרת בכתב יד ברור וקריא ולכלול את כל המסמכים הנדרשים.  .5

לקחת מקדם זמנים  –יש להקפיד על הגשת ההצעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .6

 )לקחת בחשבון עיכובים כגון מציאת חניה, בידוק בטחוני(

)יש מספר  1תיבה מס'  – לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זהפיד על הגשת ההצעות יש להק .7

 תיבות(. הכנסה לתיבה לא נכונה עלולה לגרום לפסילה.

, הכל בהתאם להוראות המכרז משטח המתקןהסיור נועד לצורך הסברה ולשם התרשמותכם  .8

 וההסכם המצורף אליו.

על הכתב בפורמט הנדרש  ןים להעלותהנכם מתבקש -ככל שעולות במהלך הסיור שאלות  .9

אלינו בצורה מסודרת בהתאם להוראות המכרז ועד המועד  למכרז, ולהעביר אותן 6במסגרת סע' 

 ואנו נשיב לכולם באופן אחיד ומסודר. -האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור

הוסבר כי המציע הזוכה יידרש להכשיר את המתקן לצורך הפעלתו בהתאם להוראות המכרז. האונ'  .10

תשתתף בעלות ההכשרה בהתאם לאחוז שיוצע על ידי המציע הזוכה ועד לתקרה שלא תעלה על 

50,000  .₪ 

כן הוסבר כי האוניברסיטה הנה גוף ציבורי, וכי  היקפי הפעילות באוניברסיטה משתנים בהתאם  .11

ללוח הלימודים האקדמי, והאוניברסיטה אינה מתחייבת להיקפים כלשהם. כמו כן, על המפעיל 

לקחת בחשבון שהמתקן צריך לקיים את כל הוראות ההסכם לרבות בנושא כשרות, שעות הפעלה, 

 הוראות משרד הבריאות וכד'.   

₪  35תעלה על לאחר הזכייה יידרש הזוכה להעניק ארוחת בסיס אחת לחברי סגל בעלות שלא  .12

 תוספות. 2-ארוחת בסיס תכלול מנה בשרית ו )לא כולל שתיה(.

 אנו מאחלים לכם הצלחה רבה. .13

  .בפני המציעים והוצגוחצר המשק המחסן שטח המתקן, 

 .שטח אתר ההסעדהכמו כן, הוצג בפני המציעים 

 עו"ד טלי ביסמוט כץבמפגש נכחו מטעם האוניברסיטה: 
 גב' שרה דובדבני                                                                                   

 
 


