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 תשע"חה, תמוזב ו"ט

 

  לכבוד:

 המכרזמשתתפי 

 

  201814/ הס.מס' פומבי למכרז  מכתב הבהרותהנדון: 

 אוניברסיטת תל אביבלאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ל
 

להלן מפורטות התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,  .1
 שבנדון: מכרזהליך ההבהרות, ב

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 כללי כללי כללי  .1

האם ניתן לגשת למכרז 
בהצעה רק על פריט אחד 

או רק  כוסות נייר ממותגות
 על חלק מהפריטים?

  לא.
המציעים מתבקשים 

להציע עבור כל 
הפריטים המופיעים 

בטופס הצעת המחיר, 
נספח ב' למסמכי 

המכרז. מובהר כי 
במכרז ייבחר מציע 
אחד בלבד שנדרש 

לספק את כל 
הפריטים המופיעים 

 במפרט.

2.  11 14.1 

בדיקה שהמציע הגיע שלב א' 
לאוניברסיטה וקיבל ערכה 

 7.3 –לדוגמא כמפורט בסעיף 
 לעיל. על המציע

לצרף מסמך אישור לקבלת 
"ערכה לדוגמא" חתום ע"י 

 .נציג מיחידת האספקה

במידה ולא לקחנו אישור 
לקבלת ערכה לדוגמא במועד 
הקבלה, האם ניתן לקבל גם 

 לאחר שלקחנו את הערכה?

האישור החתום 
לקבלת ערכה לדוגמא 

בתאריך בדוא"ל נשלח 
לכל מציע  24.6.2018

שהגיע ואסף את 
 הערכה לדוגמא. 

ניתן לבקש שליחה 
חוזרת של האישור 

החתום על ידי פנייה 
לנציגי האוניברסיטה 

שפרטיהם מופיעים 
למסמכי  10.1בסעיף 
 המכרז.

3.  13 18.3 

או ערבות ערבות בנקאית 
מחברת ביטוח ישראלית 
שברשותה רישיון לעסוק 

 - הפיקוחבביטוח על פי חוק 
 –על עסקי הביטוח, התשמ"א

, אוטונומית וצמודה,  1981
להבטחת ביצוע התחייבויותיו 

  ₪ 15,000בסכום של 
בנוסח ( ₪חמש עשרה אלף (

כנספח י"ב המצורף למכרז זה 
 .לא יתקבל צילום של הערבות
הערבות תהיה בתוקף במשך 

כל תקופת ההתקשרות 

האם ניתן לתת צ'ק בנקאי 
 במקום ערבות בנקאית?

 א.ל
 

שינוי במסמכי אין 
 המכרז.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

ותקופת ההתקשרות 
 ,ה(ככל שתהי)המוארכת 
יום. המציע  60ובתוספת 

הזוכה מתחייב להאריך את 
תוקף הערבות בכל מקרה של 

 הארכת ההתקשרות

 
 

השעה עד  20187.019. עד ליום הינו המועד האחרון להגשת ההצעות פרטי המכרז ביתראין שינוי  .2

 .בדיוק 12.00

 

 כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע,, המכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .3

  וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

 
 
 
 

 העתק:
 חברי ועדת המכרזים

 אחראי צוות מכרזים –משה איטח 
 

  

 בברכה,              
 

 אבי וייס            
 מזכיר ועדת המכרזים
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