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 12/2018 'הס מס' מכרז פומבי

הפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר למכרז הודעה על פרסום 
 באוניברסיטת תל אביב משקאות חמים

כל מי שעומד בתנאי הסף ובדרישות  בזאת מזמינה "(המזמינה" " אוהאוניברסיטהאוניברסיטת תל אביב )להלן: "

פעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים לה ההצע המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו, להגיש

 .פחיוונס , בהתאם ועפ"י המפורט במסמכי המכרזבאוניברסיטת תל אביב

 אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך. -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 מהות ההתקשרות: .1

"( מזמינה בזאת הגשת הצעות להפעלת האוניברסיטה" ו/או "המזמינהאביב )להלן: "-אוניברסיטת תל .1.1

עבור סגל עובדי האוניברסיטה  "(המכונות)להלן: " מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים

בין היתר לספק, להציב ולתחזק באופן שוטף את  ,כוללים השירותים. "(השירותים)להלן: " הבאוניברסיט

 במכונות החמים המשקאות להכנת איכותיים גלם חומרי של סדירה אספקהל אחראי להיות וכןהמכונות 

ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי " ההזמנה)להלן: " נספחיה על הצעות להציע בהזמנה למפורט בהתאם והכל

 ."(המכרז

 

המציע הזוכה ועל חשבונו בלבד, ויוצבו ע"י  שיסופקו מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים .1.1

 המציע .'אעפ"י המתואר בנספח  ,לשימוש האוניברסיטה, יהיו מכונות אוטומטיות חדשות ומסוג חדיש

בהתאם  ומאפייני המכונה יהי. סוג המכונה שבכוונתו לספק ולהתקין במסגרת הצעתו למכרז זה את יפרט

 1.8בסעיף ים המפרט הטכני של המכונה מפורטעיקרי . נספח א'במפרט הטכני והשירות  2למפורט בסעיף 

 להלן.

 

 עם בתיאום יעשה הצבתן מקום כאשר, מכונות 17-כ ההינה באוניברסיט להצבה משוערת מכונות כמות .1.1

 :בממוצע צפויות בחודשפעימות שתייה חמה ל כמות מוערכת .ממחלקת ההנדסה האוניברסיטה נציגי

 .פעימות שתייה חמה 4,250= מכונות שתייה חמה  X 17פעימות שתייה חמה למכונה  250

 

לעדית של המציע הזוכה באחריותו הב .וכשרים טרייםיהיו איכותיים,  להכנת שתייה חמה חומרי הגלם .1.1

 .למילוי כל חומרי הגלם הנדרשים להכנת המשקאות החמים, לרבות הכוסות החד פעמיות

 

אחזקת . מציע הזוכה יהיה אחראי לתחזוקה והפעלת המכונות בלא עלות נוספת לאוניברסיטהה :אחזקה .1.5

 .המכונות במצב פעולה תקין ונקי

 

ל נזק ו/או קלקול שייגרמו ו/או יתגלו במכונה, ויהיה חייב לתקנם יהיה אחראי לכ הזוכה המציע :אחריות .1.1

 .המכונות של גניבה/או ו אובדן לרבותבעצמו ועל חשבונו, 

 

( הנקוב בטופס ההצעה כולל מע"מתהא עפ"י המחיר ליחידה ) לספק בגין פעימת שתייה חמה תמורהה .1.1

 תיעשה בשתי דרכים: שתייה חמההתמורה לספק בגין פעימת  .למכרז ב' נספחהכספית 

למפרט  4רט בסעיף ישירות ממשתמשי המכונות אשר ישלמו באמצעות מזומן או כרטיסי אשראי כמפו (1

  .והטכניהשירות 

 .במכונות ישירות מהאוניברסיטה בגין רכישת אסימונים לשימוש (2
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 להלן עיקרי הדברים - טכני נדרש מהמכונהפרט מ .1.1

 מפרט טכני נדרש נושא מס"ד

 סוג מכונה  .1
 טוחנת פולי קפה לכל כוס בנפרד .1

 באופן אוטומטינפילת הכוס  –פול אוטומט  .2

2.  
  לפחות ואילך 2017משנת  שנת ייצור

3.  
,  LAVAZZA ות מוכרות בשוק הישראלי כגון:של חבר פולי קפה

SANDALJ, MODAMBO. CAFFE DIEMME, ILLY, 

DANESI, MAURO, BRISTOT, ROMBOUTS  

 כשר -(חלבשמורכבת מחלב ולא מלבין )כלומר סופר פרמיום  אבקת חלב  .4

5.  
 אספרסו, קפה הפוך, לרבותשל שתייה חמה  סוגים לפחות חמישה בעבריתתפריט משקאות 

 קפוצ'ינו, שוקו ותה.

6.  
במבנה מ"ל לפחות,  170כוסות חד פעמיים בנפח של  150לפחות  כמות כוסות במכונה

 פנימי, פול אוטומט )ירידת הכוסות באופן אוטומטי(

 צג דיגיטלי  .7
  , חוסרים.מתריע על תקלות .1

 ציג לרוכש את סכום הכסף שהוכנס למכונהמ .2

8.  
 חובה – תשלום במכונה מערכת

 3כל במכונות את שיהיו 

 האפשרויות המפורטות

 ק.בסכום המדוי כולל החזרת עודף ,מטבעותרק בתשלום במזומן:  .1

    .ת שימוש בכרטיסי אשראיאפשרו –בכרטיס אשראי  .2

 יעודים למכונה –אסימונים  .3

    9. 
  מידות המכונהאומדן 

 

 ס"מ 70-80גובה: 

 ס"מ 40-60רוחב: 

 ס"מ 40-60עומק: 

 

 

 הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.נוסח זה הינו תמצית בלבד. 

 תקופת ההתקשרות: .1

 חתימת החל ממועד חודשים( שישים) 60 הזוכה תהיה לתקופה של המציע עם ההתקשרותתקופת  .1.1

 ."(תקופת ההתקשרות)להלן: "  הסכם ההתקשרות על האוניברסיטה

 12 עד תקופות נוספות בנות שתי -הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות ב שמורהלאוניברסיטה בלבד  .1.1

( והכל בהתאם למפורט בהסכם "תקופת ההתקשרות המוארכת"אחת. )להלן:  חודשים כל)שנים עשר( 

 .(נספח ט') ההתקשרות

 84 ההארכות( עם המציע הזוכה תהיה כלמובהר כי תקופת ההתקשרות המרבית האפשרית )כולל  .1.1

 .חודשים (ם וארבעהשמוני)

למרות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את  .1.1

המוארכת, במידה ותהא כזו, בעקבות מכרז זה בכל עת, לפי  ההתקשרות ו/או את תקופת ההתקשרות

 בהסכם ההתקשרות נספח ט'. "הפרת הסכם" 16מפורט בסעיף כשיקול דעתה הבלעדי, 
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 תנאי סף להשתתפות במכרז: .1

למסמכי  5תנאי הסף להשתתפות במכרז. פירוט תנאי הסף במלואם מופיע בסעיף  בתמציתבחלק זה מפורטים 

 בעצמו בכל התנאים, ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו: המציע לעמודהמכרז. על 

 :תנאי סף כלליים      1.1

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה )שאינו תאגיד(, הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל  .1.1.1

 .עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו והינו עוסק מורשה לצורך מע"מ

 .1976 –בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והמציע מחזיק  .1.1.1

בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע  .1.1.1

 .יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של  .1.1.1

 .המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי"

 תנאי סף מקצועיים:     1.1

המציע מוכר כיבואן רשמי לישראל או כמפיץ  - מורשה או מפיץ מורשה או משווק אןיבו .1.1.1

המוצעות על ידו במסגרת  מכונותהבישראל מטעם יצרן מורשה מורשה בישראל או כמשווק 

  .ההצעה למכרז זה

מכונות  סיפק, במהלך השנתיים האחרונות טרם המועד להגשת ההצעה למכרז זה המציע: ניסיון .1.1.1

שני ללמכונות,  *ותחזוקה שירותי תפעולוהעניק  אוטומטיות לממכר משקאות חמיםמשרד 

 במצטברמתקיימים כל התנאים הבאים  שלגבי כל אחד מהם לקוחות שונים

)חמש( מכונות משרד אוטומטיות  5לפחות של  הותחזוק הקשר עמו בהסכם הפעלהלקוח הת (1

  .במהלך השנתיים האחרונות לפחותרצופים שישה חודשים  למשך לממכר משקאות חמים

 שישה חודשים במשך למכונה בממוצע בחודש שתייה חמהפעימות  200לפחות  הלקוח צרך (1

 .לפחות במהלך השנתיים האחרונות רצופים

לא כולל ( ₪ מאה אלף)במילים:  100,000למציע מחזור כספי שנתי בסך של : מחזור כספי .1.1.1

מכונות משרד  *ותחזוקתשירות, תפעול  מתןהנובעים מפעילותו בתחום , לפחות מע"מ לשנה

 2016בכל אחת משתי השנים הקלנדריות   ,ללקוחות שוניםאוטומטיות לממכר משקאות חמים 

 .בנפרד 2017 –ו 

תחזוקה שוטפת של המכונה כולל בין היתר ניקיון מלא תפעול וכהגדרתם:  ותחזוקה שירותי תפעול *

של  תקלותבכל החומרי הגלם והמוצרים הנלווים לפעילות שוטפת של המכונות, טיפול  כלואספקת 

 . שעות )בימי עבודה( לקריאת שירות 24המכונה ומענה תוך 

 .מוצרי המכונה המוצעים כשרים .1.1.1

 .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז. נוסח זה הינו תמצית בלבד

  



 

 .אביב -להפעלת מכונות משרד אוטומטיות לממכר משקאות חמים באוניברסיטת תל 12/2018מכרז מס' הס' 

 5מתוך  1עמוד 

 :בחירת מציע זוכהבדיקת ההצעות ו .1

 

של עמידתן  תחילה תיבדקבשלב ראשון, לאחר פתיחת ההצעות, . בדיקת ההצעות תתבצע בהליך שלבי .1.1

דיקת המפרט הטכני של המכונה ב, בשלב שני. במסמכי המכרז 5בסעיף  יםמפורטהבתנאי הסף ההצעות 

, (נספח א' 2סעיף )והשוואה למפרט הטכני המבוקש של המכונה  (ג"ח יעל המציע למלא את נספ)המוצעת 

 רק מכונות שעמדו במפרט הטכני המבוקש יעברו לבחינת האיכות. 

 .משקלול ההצעה 60%מהווה  – במסמכי המכרז 15, כמפורט בסעיף איכותבחינת  .1.1

 משקלול ההצעה. 40%מהווה  –ההצעה הכספית בחינת  .1.1

 

יחד עם זאת . במסמכי המכרז"תהליך בחירת המציע הזוכה"  14כמפורט בסעיף  במכרז יבחר זוכה אחד .1.1

כספית תהיה הזולה ביותר או בכל מציע לבחור במציע שהצעתו ההאוניברסיטה אינה מתחייבת מובהר כי 

 .י שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה"שהוא, הכול עפ

 :השתתפות במכרז והגשת ההצעה .5

 .ההשתתפות במכרז ללא תשלום .5.1

יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ולהגיש על גביהם את ההצעה.  .5.1

 !אין לשנות את מסמכי המכרז

 במסמכי המכרז: עיון .1

שכתובתו היא:  באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטהמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום 

http://tenders.tau.ac.il " :והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב, "(המכרזיםאתר )להלן. 

 פניות, שאלות והבהרות לגבי המכרז:קבלת פרטים נוספים,  .1

מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז, יוכל לעשות זאת 

 בלבד, שעליו לשלוח במקביל לשני נציגי האוניברסיטה: בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני

  mosheit@tauex.tau.ac.ilמר משה איטח שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא: 

 shechtmanl@tauex.tau.ac.ilגב' לאה שכטמן שכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא: 

 11.1.1011: מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום .1.1

 15.1.1011: האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים מענה לשאלות ההבהרה עד ליום .1.1

 אחרון להגשת ההצעות:המועד ה .1

הצעה שלא תימצא בתיבת  בדיוק. 11:00 עד השעה 1.1.1011 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא .1.1

 !לא תתקבל ולא תובא לדיון זההמכרזים עד למועד 

 למסמכי המכרז."הגשת ההצעה"  12מעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף ההצעה יש להגיש באת  .1.1

http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
mailto:mosheit@tauex.tau.ac.il
mailto:shechtmanl@tauex.tau.ac.il
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 (להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזיםאת המעטפה הסגורה יש : חשוב מאד .1.1

לוגיסטיקה בניין  (,14)כניסה משער  במשרדי אוניברסיטת תל אביב, 1בתיבת המכרזים מס' ולהפקיד 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות  15:00 – 9:00ה בין השעות -, בימי א301ובטחון, קומה ג', חדר מס' 

 לעיל. 8.1בסעיף המצוין 

 דואר! הבאמצעות ולא הצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד את ה .1.1

עליה ן צויו) תוחתם בשעון הדיגיטלי הנמצא בסמוך לתיבת המכרזיםכי המעטפה הסגורה  על המציע לוודא .1.5

 בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים. (תאריך ושעת הגשת ההצעה

לעיל עפ"י שיקול דעתה  8 -ו  7האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים  .9

 ."מכרזיםה אתר" ב הבלעדי, והיא תפרסם על כך הודעה

  .המכרז במסמכי המופיע הנוסח יקבע ,המכרז במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל .10

 

 בברכה,

 אבי וייס

 מזכיר וועדת מכרזים
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