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 לכבוד:

   משתתפי המכרז

 

  הרחבת מאגר בתי מלון – 9/2016מכרז פומבי מס' הס הבהרות ל הנדון:

 אביב-אוניברסיטת תל אורחי עבור

 

התשובות לשאלות ההבהרה ניברסיטת תל אביב, להלן מפורטות בשם ועדת המכרזים של או .1
 שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות, במכרז שבנדון:

 

 תשובה פרוט שאלה נוסח קיים סעיף עמ' מס"ד

  כללי  .1

לו ארוחות  ןהאם מלון שאי

בתוך המלון אלא האורחים 

מקבלים וואוצ'רים לאכול 

במסעדות בחוץ יכול 

 להשתתף במכרז?

מקובל וזאת ככל שהוואוצ'ר 

לארוחת בוקר יהיה כלול במחיר 

המוצע וככל שסטנדרט ארוחת 

הבוקר הנהוגה בבתי הקפה 

המכבדים את הוואוצ'ר יהיה 

בהתאם לסטנדרט ארוחת הבוקר 

המוגשת בסוג בית מלון דומה 

 לבית המלון שיוצע.

 "תקופת ההתקשרות" 4 3 .2

ההתחייבות  –הארכות 

 28/2/17הינה עד לתאריך 

, 2020הארכות עד  3וישנן 

האם אין מנגנון לעדכון 

מחיר? המחיר נשאר זהה 

 לאורך השנים?

ישנה הצמדה וישנו מנגנון לעדכון 

הכל כמפורט בסעיף –מחירים 

לנספח ט' למסמכי המכרז  15.9

 )הסכם התקשרות(.

3. 5 
תנאי סף 

6.2.2 

"למציע רישיון עסק תקף 

לפי חוק רישוי עסקים 

וצו רישוי  1968-תשכ"ח

עסקים )עסקים טעוני 

, 2013 -רישוי(, תשע"ג 

 לבית המלון המוצע על ידו"

שיש לו רישיון  האם מלון

 שתתףעסק זמני יכול לה

 במכרז?

ככל ומדובר בהיתר זמני לעסק 

ניתן יהיה לקבלה וזאת עד 

להוצאת היתר קבוע )רישיון 

 עסק(.
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4. 33 

נספח ט' 

)הסכם 

ההתקשרות

 16סעיף  (

המלון יעניק "

ה השווה לאוניברסיטה הנח

התשלומים  מסך 5% ל

ששילמה האוניברסיטה 

 כולל מע"מ, בפועל למלון

החל מהשקל הראשון. 

 אמורהה החישוב הנח

 ..."יתבצע פעמיים בשנה

האם  –הנחת מחזור 

הנחה  5% -הכוונה ל

ללא  –מהשקל הראשון 

התחייבות למינימום 

 מחזור?

 כן

5. 

 עמ'

37- 

65 

 –נספח י' 

אמות 

המידה 

לדירוג בתי 

המלון 

 בישראל

 
מהי המטרה בהוספת נספח 

 זה?

בדיקת נספח זה נדרש לטובת 

עמידת המציע בתנאי סף 

למסמכי המכרז  6.2.1שבסעיף 

לעניין כך שבית המלון המוצע 

במכרז יהיה בעל דירוג של לפחות 

כוכבים זאת בהתאם לאמור  3

בנספח י' )אמות המידה לדירוג 

 בתי המלון בישראל(.

יובהר כי המציע נדרש לדרג 

את בית המלון שהינו  בעצמו

במכרז הכל בהתאם מציע 

לקריטריונים המפורטים בנספח 

י' למסמכי המכרז ולהצהיר על 

שבנספח ח' למסמכי  6כך בסעיף 

המכרז )תצהיר לעמידה בתנאי 

 סף מקצועיים(.

 
 

עד  *20.06.2016 עד ליום הינו מועד אחרון להגשת ההצעותאין שינוי ביתר פרטי המכרז, ה .2
  .12.00השעה 

 
 למסמכי המכרז, מועד זה מיועד למציעים המעוניינים להצטרף למאגר  2בעמוד  2כאמור בסעיף *      

 בתי המלון עד למועד זה.          
  מציעים המעוניינים להצטרף למאגר בתי המלון במועד מאוחר יותר, יוכלו לעשות זאת בהתאם   
 . ( למסמכי המכרז7, 3-4)עמודים  10.2 –ו  5לאמור בסעיפים   
 

כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי , יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז .3
         , וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.המציע

 
                                    

 בברכה,                                                         

                              הרצל הדר

 מזכיר ועדת מכרזים           

 עתק:ה
 חברי ועדת מכרזים   
 אחראי צוות מכרזים – משה איטח   
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