תאריך09.01.2017 :

לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :שאלות הבהרה למכרז פומבי מס' הס'  25/2016לאספקת שירותי הלנה למחנות אימונים
לימודיים עבור תלמידי אוניברסיטת תל אביב
.1

בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות שאלות ההבהרה שנשאלו
במסגרת הליך ההבהרות במכרז שבנדון:
פרוט שאלה

תשובה

נוסח קיים

מס"ד עמ'

סעיף

אני נמנית בין נותני השירות
ללינות סיורים כנסים
ואירועים באוניברסיטת
תל אביב  .אני יכולה לספק לכם
את השירות הנדרש כפי שעשיתי
בעבר לשביעות
רצונכם .אינני עומדת בתנאי
הסף המצורפים ,יחד עם זאת
היתרון שלי הוא להציע יותר
ממקום לינה אחד וגיוון בין
המתקנים.
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5.2.1

"המציע הינו הבעלים
ו/או המפעיל של מתקן
המשמש כפנימייה/כפר
נוער/מתקן לאירוח
סמינרים
ו/או מחנות נוער .אם
המציע הינו המפעיל של
המתקן והמתקן אינו
בבעלותו ,עליו לצרף
להצעתו
הסכם שכירות תקף עם
בעל המתקן"

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז.
לא ניתן לחשב את מספר
הכיתות עפ"י חלוקה ל25-
חניכים שכן ייתכנו מצבים
שבהם שני מחנות יתקיימו
במקביל ואז יידרשו 5
כיתות.
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4.14.2

שטחים יעודים להוראה-
כיתות לימוד מתאימות
ל 25תלמידים (לפחות 5
כיתות).

למה נדרשות  5כיתות כאשר
המחנה הכי גדול הוא של 55
תלמידים ,מרבית המחנות 50
ומטה .האם ניתן לרשום את
הכיתות ככמות החניכים לחלק
ל ?25
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4.14.2

חדר מחשבים

האם נדרש חדר מחשבים מובנה נדרש חדר מחשבים מובנה
או שחניכים או המארגן מביאים או מקום מתאים לעבודה
עם מחשבים ניידים.
איתם את המחשבים?
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מס"ד עמ'

.4

26

סעיף

נוסח קיים

פרוט שאלה

תשובה

11.5

ביטול מחזור מחנה /
אירוח-
יחויב המציע הזוכה
למצוא מקום חילופי זהה
לזו שבוטלה ובתמורה
שלא תעלה על התמורה
שנקבע לקיום המחנה/
האירוח.

האם ניתן לקבוע מראש אתרים
חלופיים מקובלים על
האוניברסיטה?  -אנו חלק
מרשת הארחה בישראל
וברשותנו אכסניות בחיפה,
ירושלים ושאר חלקי הארץ
האם ניתן לאשר אותן מראש
למכרז זה.

לא ניתן לקבוע מראש
אתרים חלופיים מקובלים
על האוניברסיטה .אתרים
חלופיים נועדו למקרים
חריגים בלבד ומותנה
באישור מוקדם של
האוניברסיטה .בכל מקרה
על האתרים החלופיים
לעמוד בכל תנאי הסף של
המקום המוצע .כולל סעיף
" :5.2.3המתקן המוצע על
ידי המציע להלנה
ולאירוח ,נמצא במרחק
שאינו עולה על  40ק"מ
נסיעה מאוניברסיטת תל-
אביב עפ"י אתר האינטרנט
https://www.google.co
".il/maps

 .2אין שינוי ביתר פרטי המכרז ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  23.01.17עד
השעה .12:00
 .3יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי
המציע ,וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת
ההצעה.

בברכה,
הרצל הדר
מזכיר ועדת המכרזים

העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים
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