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 כסלו תשפ"ג  גי"

   לכבוד:
 המכרז משתתפי 

 
 

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

 
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.  19 
 

נספח ב'  
התמורה  
 הכספית 

₪ למנה   15
למשתתף בש"ח  

 . וללא מע"מ
תפריט קבוע לכל  

 קבוצה )למשתתף(  
ו   3נספח א' סעיפים 

- 4 

הזמנתם מאיתנו  בשנה שעברה  
ש"ח )ללא   15 -את הכיבוד ב

מע"מ( אבל לא היו עוגיות  
 .שהיינו צריכים לספק

המכרז הקודם התחיל בנובמבר 
ומאז היו עלויות מחירים   2021

לא יכולנו  וגדולות בשוק שלנו  
המחיר מאחר והיינו   לעדכן את 

, אבל  אתכם במסגרת הסכם
ולכן המחיר   המחיר דורש עדכון

לכיבוד )ללא העוגיות(  הראלי
ש"ח לפני   17צריך להיות 

 .  מע"מ
עוגיות  6אם מתווסף לסיפור 

לכל משתתף צריך להוסיף את 
ש"ח  2.5העלות שלהם שהיא 

והמחיר צריך לעמוד על    לפחות 
 . לפני מע"מ ₪ 19.5

אבקש לשקול שוב את המחיר 
על מנת שניתן יהיה לגשת  

 . בצורה ריאלית למכרז

בנספח א' מפרט השירותים   3סעיף 
 יעודכן כדלקמן:

   :3.2סעיף 

 יימחק   - עוגיות מלוחות

 :3.3סעיף  

 יימחק  -עוגיות מתוקות  

 יימחק   –עוגות מתוקות 

 שאר הפריטים ללא שינוי. 

 

מובהר כי התמורה  , לאור האמור
כלול  ת₪ למנה למשתתף לא   15של 

 עוגיות )מתוקות/מלוחות(. 

 
 

 כללי   .2

האם הזוכה במכרז  
או שזה   בבלעדיות יספק

 בין ספקים ?  יתחלק
 

זוכה בכוונת האוניברסיטה לבחור  
 .  אחד

בסעיפים   ו 11כמפורט    14.2  -)ג'( 
 מסמכי המכרז. ל

כי  בנוסף,   בזאת,  מובהר 
בכל   מתחייבת  אינה  האוניברסיטה 
מאיזה   להזמין  שהוא,  אופן 

  ו מהמציעים, לרבות המציע שהצעת
ע"י   במכרז  הזוכה  כהצעה  נבחרה 
האוניברסיטה   של  המכרזים  ועדת 

 " הזוכה)להלן:  שירותים  המציע   ,)"
וכי האוניברסיטה   כלשהוא,  בהיקף 
להזמין   הזכות  את  לעצמה  שומרת 
דעתה   שיקול  עפ"י  אחר,  ספק  מכל 

והמציעים  צרכיה  ועפ"י  "  הבלעדי 
בסעיף  הכל   מסמכי  ל   20.1כמפורט 

 המכרז.
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 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.  .2

 

  .בדיוק 12:00עד השעה  19.12.2022  המועד האחרון להגשת הצעתו הינו, להזכירכם .3

 

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

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 חברי ועדת המכרזים

 

 בברכה,        
 

 משה איטח      
 מזכיר ועדת המכרזים


