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 כסלו תשפ"ג  חכ"

   לכבוד:
 המכרז משתתפי 

 
 

 להספקת כיבוד לתוכנית "אוניברסיטה בעם" באוניברסיטת תל אביב  8/2022' הס' מכרז פומבי מסהנדון: 

 2מכתב הבהרות מס' 
 

הליך   שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,   .1
 שבנדון:  מכרזההבהרות, ב

 

 תשובה השאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

1.  15 
 3.1   

לחמים מסוגים   – כריכים
לפחות שלושה סוגי  : שונים

לחמים כגון: לחמניות מקמח 
כפריים  מלא ו/או לחמים 

בפריסה, לחמי שיפון, מיני  
לחמניות סלק / פסטו / לחם  

כריכים   2בחישוב של  לבן.
 .למשתתף

מבוקש בעלות כוללת כיבוד ב
, ניתן  ש"ח )ללא מע"מ( 15 של

  למשתתף כריך אחדלספק 
וממרחים במגוון  לחמניה )ב

 . לפי הדרישות במכרז(סוגים 
 אודה לבדיקתכם. 

 

מסוגים    –  כריכים לחמים 
סוגי  :  שונים שלושה  לפחות 

מקמח   לחמניות  כגון:  לחמים 
כפריים   לחמים  ו/או  מלא 
מיני   שיפון,  לחמי  בפריסה, 
לחם    / פסטו   / סלק  לחמניות 

של    לבן. אחדבחישוב    כריך 
 . למשתתף

 

את   המוגשת  להצעה  לצרף  יש 
ב' "תפריט    מעודכן  1-נספח 

המציע" ע"י  מוצע    כיבודים 
זה  הבהרות  למכתב  שמצורף 

הלב,  (3-4)עמודים:    לתשומת   .
ב' בתוכו    1-נספח  כולל  מעודכן 

הבהרות   ממכתב  העדכונים  את 
 .2ומכתב הבהרות מס'  1מס' 

 

יחד עם זאת מובהר שמציע אשר 
את   להצעתו  ב'יצרף   1-נספח 

הנ"ל,   התיקון  טרם  שהיה  כפי 
כך  בגין  תיפסל  לא  הצעתו 

שמו כיבודים  על צותפריט  ידו    ע 
ייבדק בכל שלבי בחינת האיכות  
ובשינוי שנעשה במסגרת תשובה  

 .זו

2.  16 4.8 

: בכל פריסה  עריכת שולחן
)עד שלושה מקומות( צריך  
שיהיה : מפה, כלי הגשה,  
סכו"ם חד פעמי, מפיות,  

כוסות, )כלים חד פעמיים  
מתכלים ( מיחם )מיחם בכל  

ארבעה  -אחד משלושה
בניינים שונים, סה"כ  

הדרישה במכרז היא לכלים  
אלו   חד פעמיים מתכלים כלים

יקרים יותר בכלים רגילים לכן  
 גם עדכון במחיר.  אם יידרש

שולחן )עד  עריכת  פריסה  בכל   :
 : שיהיה  צריך  מקומות(  שלושה 
חד   סכו"ם  הגשה,  כלי  מפה, 

( כוסות,  מפיות,  חד  פעמי,  כלים 
)מיחם  רגיליםפעמיים   מיחם   )

משלושה אחד  ארבעה  -בכל  
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 תשובה השאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

ארבעה מיחמים(.  -שלושה
 במידת הצורך, פלטות ניידות

שלושה סה"כ  שונים,  -בניינים 
במידת  ארבעה   מיחמים(. 

 . הצורך, פלטות ניידות

 
 
 

 האחרים.  המכרז בתנאיאין שינוי   .2

 

  .בדיוק 12:00עד השעה  2.1.2023 להגשת הצעתו הינו  המעודכן  המועד האחרון, להזכירכם .3

 

,  , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציעהמכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

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

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 חברי ועדת המכרזים

 
  

 בברכה,        
 

 משה איטח      
 מזכיר ועדת המכרזים
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   8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

 אוניברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכנית "אוניברסיטה בעם" ב 

 21.12.2022 –ן מעודכ – 1- נספח ב'

 ע"י המציע  מוצעכיבודים  תפריט 

"תפריט כיבודים מוצע ע"י   1-נספח ב'"( לחתום על  המציעאני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: " .1
המציע    המציע" להצעת  הסלבתמיכה  מס'  פומבי  לתוכנית    8/2022  'מכרז  כיבוד  בעם" להספקת  "אוניברסיטה 

   "(.המכרז)להלן: " אוניברסיטת תל אביבב

  למנה ₪    15התמורה הנקובה של  "התמורה הכספית" שבה    מנספח ב' ידוע לי שנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד   .2
מע"מ בלא  זכאי    למשתתף  במקומות הספק  לה  פריסה  כולל  בעם"  "אוניברסיטה  לתוכנית  הכיבוד  הספקת  עבור 

 ובמועדים קבועים ומתואמים מראש. קבועים 

המציע  פירוט  להלן   .3 ידי  על  המוצע  על התפריט  שיתבססו  באוניברסיטה  למפגשים  המוצעות  מגוונות  מנות  שכולל 
  במפרט השירות. בנספח א'   5-, ו4, 3 יםבסעיפ מבוקשהמפרט ה

  

 21.12.2022ן מעודכ –  מוצעהתפריט ה

לתפריט  מוסיףוהתחרות היא באיכות ההצעה ובהתאם למה שהמציע  –שהתמורה קבועה ומוסכמת מראש  מובהר בזאת
 .יש למלא בכתב ברור בשורות המתאימותבנספח א' מפרט השירות.  3המינימום שפורט בסעיף 

פחות . גודל של לחמניית אצבע רגיל באורך של לא למשתתף  כריך אחדבחישוב של  -  כריכים מסוגים שונים (1)
 ס"מ.  21-מ

 :תכולת הכריכים
כגון: לחמניות מקמח מלא ו/או לחמים כפריים בפריסה, לחמי שיפון, מיני  סוגים לפחות שלושה  - סוגי לחמים

  לחמניות סלק / פסטו / לחם לבן.
o ם:  _____יש לפרט את סוגי לחמים מוצעי _______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

ממגוון של חלבי פרווה וטבעוני. ממרחים כגון: חומוס, טונה, סלט ביצים,  סוגים לפחות ארבעה -  מילויים/ממרחים
 .גבינות, אבוקדו )בעונה(, ביצים קשות

o  ______________________________________________ :יש לפרט סוגי ממרחים/מילויים מוצעים 

_____________________________________________________________________ ________ 

 טריים וחתוכים בתוך הכריכים. ירקות העונה

גלוטן  10%  -כ:  רגישות למזון )כריכים עם    מנות טבעוניות  10%  -כ ו  )כריכים מלחם ללא גלוטן(  מנות ללא 
 ממרחים/מילויים טבעוניים כגון טחינה/אבוקדו(. 

o ללא גלוטן יש לציין כריכים : ______________________________________________________ 

o  _________________________________________________ :יש לציין כריכים עם ממרח טבעוני 

מדבקות  *   מודבקים  הכריכים  כל  על  בנפרד.  פרגמנט  נייר  או  ניילון  בעטיפת  עטוף  מהכריכים  אחד  כל 
 . ר וקריאשמכילות את תכולת הכריך בכתב ברו

 . הקפדה על הפרדה בין הכריכים המיועדים לאוכלוסייה בעלת רגישות למזון )רגישים לצליאק, לקטוז וכד'* 

כוסות לשתייה חמה, קרטוני חלב )כולל    100כוסות לפחות,    100  -כולל מיחם לכל קבוצה המספיק ל  -  שתיה חמה (2)
 ממתיק מלאכותי. סויה(, קפה שחור, קפה נמס, תה רגיל, תה צמחים, סוכר, 

כולל כוסות חד פעמיות לשתייה    –בקבוקים בכל שבוע    50כמות:    –  ליטר  1.5בקבוקי מים מינרליים של   (3)

 .קרה
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 :מפרט הגשה והפריסה

לתוכנית   .א שיקבע, בהתאם  למיקום הגשה  קבועים,  ובימים  בשעות  שבוע  מדי  לכל קבוצה  הכיבוד  הספקת 
   .שבועית שתישלח מראש

 הנמצאים במקום. המציע הזוכה ע"ג השולחנותהפריסה תבוצע ע"י  .ב

  .טריים ובתוקף, והממרחים , מלחמניות שנאפו באותו יוםצריכים להיות טרייםהכריכים  .ג

כלי  :  כשרות .ד גם  כמו  כשר  ויהיה  מנות טבעוניות  עם מספר  בחזקת חלבי/צמחוני  יהיה  המזון המוגש  כלל 
 . ההגשה

המוצגים   .ה והמאכלים  המזון  מצרכי  שמירת  כל  המבטיחה  ובצורה  באופן  בציוד,  במקום,  יוצגו  לראווה 
 . איכותם והגנה מפני מגע של מזיקים או זיהום לתוכם

: מפה, כלי הגשה, סכו"ם חד פעמי, מפיות, כוסות,  כולל  בכל פריסה )עד שלושה מקומות(:  עריכת שולחן .ו

 ( רגילים כלים חד פעמיים)

)מיחם בכל  אחד משלושה .ז ארבעה מיחמים(. במידת הצורך,  -ים שונים, סה"כ שלושה ארבעה בניינ -מיחם 
 פלטות ניידות. 

 (. כולל כלי ריקון ואשפהוהגייני )נקי    שאזור הגשת הכיבוד יהיה והפקדהמסודרת ונקייה  הגשה ניקיון .ח

o  :מקום להרחבה ומידע נוסף במידת הצורך 
 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ציע המוהצהרת אישור 

 

כי   .1 מצהירים,  הח"מ  הפריטים  אנו  זו  הכיבוד,  בהצעה  מופיעים  אשר  הכמויות  באופן   אושרו ו/או  המציע  ידי  על 
 עצמאי, ללא התייעצות, הסדר, קשר או תיאום עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, יחיד או תאגיד. 

   לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. הצעה זו של התאגיד המציע  
 יאלי אחר במכרז זה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנצ

השירותים   .2 מתן  על  להשפיע  העלולים  הגורמים  כל  את  מומחה,  בעיני  והערכנו  שבחנו  לאחר  מוגשת  זו  הצעה 
הפוליטיים,   הפיננסיים,  הטכניים,  המשפטיים,  הסיכונים  לרבות  ההתקשרות,  הסכם  עפ"י  המציע  והתחייבויות 

 .כון אחר הקשור במתן השירותים נשוא המכרזהביטחוניים, סיכוני רכישה, סיכוני תפעול ותחזוקה וכל סי

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או המבוטחים ו/או  לנו  אין ולא תהיה   .3
 מי מטעמה/ם, בקשר למידע הניתן במסגרת מכרז זה.

לגרוע מהצהרות ומהתחייבויות המציע כמפורט  למען הסר ספק מובהר, כי אין בהצהרות האמורות בתצהיר זה כדי   .4
 .בתנאי המכרז והסכם ההתקשרות

 

 ____________________  ____________________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע       תאריך


