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במסגרת הליך  הת ההבהרה שנשאלאוניברסיטת תל אביב, להלן מפורטת שאלבשם ועדת המכרזים של  .1
 ההבהרות במכרז שבנדון:

 
 

 תשובה פרוט שאלה נוסח קיים סעיף עמ' דמס"

1.  20 1 

מכונות משרד אוטומטיות 
לממכר משקאות חמים 

שיסופקו ויוצבו ע"י המציע 
הזוכה ועל חשבונו בלבד, 
לשימוש האוניברסיטה, 

יהיו מכונות אוטומטיות 
עפ"י  חדשות ומסוג חדיש,

 .המתואר בנספח זה

האם ניתן להציע ציוד לא 
 חדש ?

 

 לא. 
משרד המכונות 

אוטומטיות לממכר ה
 יהיומשקאות חמים 

מכונות אוטומטיות 
 חדשות ומסוג חדיש

לפחות  2017משנת 
 ואילך.

 2ו  1כמפורט בסעיפים 
בנספח א' למסמכי 

המכרז, "מפרט הטכני 
 והשירות".

2.  20 

2  
טבלה 
)תת 
 (9סעיף 

 –מערכת תשלום במכונה 
שיהיו במכונות את  חובה

האפשרויות  3כל 
 : המפורטות

רק בתשלום במזומן:  .1
אגורות,  10מטבעות )

 5שקל, שקל, שנקל,  1/2
( שקלים 10-שקלים ו

כולל החזרת עודף. 
מנגנון המכונה יקלוט 

את כל סוגי המטבעות 
חוקי בשימוש שהם 

בישראל, ויחזיר לרוכש 
 עודף בסכום המדויק.

 –בכרטיס אשראי  .2

האם ניתן להציע מכונות 
עם מנגנון חיוב של אשראי 

 בלבד ?

 א.ל

שיהיו במכונות נדרש 
ת אפשרויו 3את כל 

 :כמפורטהתשלום 

 במזומן .1

 כרטיס אשראיב .2

אסימונים ב .3
 יעודים

 
 כפי שמופיע בהרחבה

בנספח  2בטבלה מס' 
 למסמכי המכרז, א'

"מפרט הטכני 
 והשירות".
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שימוש אפשרות 
בכרטיסי אשראי של כל 

החברות הרשאיות 
להנפיק כרטיסי אשראי 

 בישראל.
שירות סליקת כרטיסי 

האשראי תהיה על 
חשבון המציע הזוכה 
 ובאחריותו הבלעדית.

יעודים  –אסימונים  .3
 למכונה

 

 

עד   201802.07. אין שינוי ביתר פרטי המכרז, המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  .2

  בדיוק. 12:00השעה 

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

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

                                  
 בברכה,

 
                              אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים
 
 עתק:ה

 מכרזיםהחברי ועדת 
 אחראי צוות מכרזים – משה איטח
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