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לאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ו/או חד פעמיים  הודעה על פרסום 
 עבור אוניברסיטת תל אביב מתכלים 

 
לאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ו/או   ותלהגיש לה הצעמציעים  אוניברסיטת תל אביב מזמינה בזאת  

 . מכרזהל עפ"י ובהתאם למפורט במסמכי ווהכ  חד פעמיים מתכלים

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

 :מהות ההתקשרות .1

"( הינה מוסד להשכלה גבוהה, עפ"י  המזמינה" או "האוניברסיטהאוניברסיטת תל אביב )להלן: " .1.1
 . 1958-תשי"ח חוק המועצה להשכלה גבוהה, 

לאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ו/או חד פעמיים  האוניברסיטה מזמינה בזאת הגשת הצעות   .1.2
  ם הכוללים: כוסות שתייה חמה, כוסות שתייה קרה עשויות פלסטיק גמיש, צלחות וסכו"  מתכלים

קשיח פלסטיק  חמה,    עשויים  לשתייה  מתכלות  פעמיים  חד  כוסות    ם וסכו"   מתכלות  צלחותוכן 
"(, והכל בהתאם למפורט בהזמנה להציע  כלי אוכל חד פעמיים " ו/או "הטובין)להלן: "  תכלים  מ

 "(. ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי המכרז" ההזמנההצעות על נספחיה )להלן: " 

 קטגוריות:   (2) שתיבמכרז זה ישנן  .1.3

 ;חד פעמייםכלי אוכל ושתייה  -קטגוריה א' .1.3.1

 . מתכליםכלי אוכל ושתייה  -קטגוריה ב' .1.3.2
 

תתבצע    ההזוכ  או עבור שתיהן. בחירת המציע   להגיש הצעה עבור קטגוריה אחתהמציעים רשאים  
 באופן בלתי תלוי בכל קטגוריה. 

היקף ואופי הפעילות המפורטים במסמכי המכרז והמידע המוצג במכרז זה ובנספחיו הינם לצרכי   .1.4
מצג   מהווים  אינם  והם  בלבד,  האוניברסיטה  מידע  מצד  שהוא  וסוג  מין  מכל  התחייבות  ו/או 

להזמנה בהיקף האמור אלא הם מספקים הערכה בלבד. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות  
 ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם.

י אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או  הגשת ההצעה למכרז זה, מהווה אישור והצהרה של המציע, כ .1.5
דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע  

 במכרז על נספחיו. 

המחיר,   .1.6 הצעת  בטופס  המופיעים  הפריטים  כל  עבור  מחיר  להציע  מתבקשים  ב'  נספח  המציעים 
 .  מגיש המציע את הצעתוהכל בהתאם לקטגוריה בה ,  מכרזל 1נספח ב'ו/או 

להצע   התמורה .1.7 בהתאם  תהיה  הזוכה  למכרז    הלמציע  הצעתו  במסגרת  ידו  על  שתוגש  הכספית 
 למסמכי המכרז. 'חנספח ובכפוף לאספקת הטובין בפועל, וכמפורט בהסכם ההתקשרות 

ידו   .1.8 על  המוצעים  לטובין  דוגמאות  יגיש  זה,  מכרז  במסגרת  הצעה  להגיש  מעוניין  אשר  מציע  כל 
ידי    2, עד לתאריך המפורט בסעיף  מכרזל  14.2בסעיף  באופן המפורט   להלן. הטובין המוצעים על 

 .מכרזל  14.3.3המפורטות בסעיף  בדרישותלעמוד ידרשו  המציע י

במהלך   .1.9 לספק  מחויב  יהיה  הזוכה  המוארכת,  המציע  ההתקשרות  ותקופת  ההתקשרות  תקופת 
 לאיכות הטובין שהוגשו על ידו במסגרת הצעתו במכרז זה.   זהיםבמידה ותהא, טובין 

   :מכרז זה הינו מכרז עם בחינה רב שלבית .1.10

 מכרז.  ל 5, תיבדק עמידתן של ההצעות בתנאי הסף המפורטים בסעיף  בשלב ראשון .1.11.1

במסגרת הצעתם למכרז כאמור    ע"י המציעיםשו  הדוגמאות לטובין אשר יוג  ,בשלב השני .1.11.2
 .מכרזל  14.3 ףסעי אמור בבהתאם ל למכרז ייבדקו 14.2בסעיף 

השלישי .1.11.3 ובתנאים  בשלב  באופן  וידורגו  יבדקו  הסף,  בתנאי  עמדו  אשר  ההצעות  רק   ,
 משקלול ההצעה.    100%. ההצעה הכספית מהווה  מכרזל 14.4 ףהמפורטים בסעי

יבחר  .1.12 ) במכרז  שני  עד  קטגוריה,  זוכ  (2ו  כל  עבור  אחד  בסעיףים,  וסעיף  1.3  כמפורט    14.5  לעיל 
מובהרמכרזל זאת  עם  יחד  הכספית    ,.  שהצעתו  במציע  לבחור  מתחייבת  אינה  האוניברסיטה  כי 

כמו  עתה הבלעדי של האוניברסיטה.  תהיה הזולה ביותר או בכל מציע שהוא, הכול עפ"י שיקול ד
כל אחד לקטגוריה אחת, כפי שיפורט    –ה בין שני זוכים  יהאוניברסיטה רשאית לפצל את הזכיכן,  

 במסמכי המכרז להלן. 
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לצרף   .1.13 הנדרשים,  הפרטים  מלוא  את  להשלים  נדרש  זה,  למכרז  הצעה  להגיש  יבחר  אשר  מציע 
כרז ולחתום על כל מסמכי המכרז כולל  להצעתו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המ

 . הלןל 12-ו  11ולהגיש את הצעתו באופן המפורט בסעיפים  על הסכם ההתקשרות

זכר   .1.14 בלשון  האמור  בלבד.  נוחות  מטעמי  הינו  זכר  בלשון  וכן    –השימוש  במשמע  נקבה  לשון  אף 
 להיפך. 

 :תקופת ההתקשרות .2

( חודשים ממועד חתימת האוניברסיטה  12)  שניים עשר ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה למשך   .2.1
 "(.  תקופת ההתקשרותעל הסכם ההתקשרות )להלן: "

 
( תקופות נוספות בנות  4) ארבע לאוניברסיטה תישמר הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות בעוד  .2.2

 או חלק מהם.  חודשים כל אחת (12שנים עשר )
 

 "(.תקופת ההתקשרות המוארכת( חודשים )להלן " 60קשרות הכולל לא יעלה על ששים )סך ההת .2.3
 

לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את תקופת ההתקשרות    2.1חרף האמור בסעיף   .2.4
של   ובכתב  מראש  בהודעה  דעתה,  שיקול  לפי  הזוכה,  המציע  עם  המוארכת  ההתקשרות  ותקופת 

 וכה.( יום למציע ז 30שלושים )
 

 : תמצית –מפרט השירותים  .3
 

תמצית מפרט השירותים זה אינו מהווה תחליף למפרטי השירות אשר במסמכי המכרז. שימת לב   .3.1
 מפרטים טכניים, אחד עבור כל קטגוריה. 2המציעים כי קיימים 

 

 קטגוריה א' עבור  מפרט כלי האוכל והשתייה החד פעמיים וכמויות .3.2
 

 גלםחומר  גודל  תיאור הפריט  מס"ד 
משקל פריט  
 בודד )גרם( 

 1( מינימום)

כמות  
יחידות  
 באריזה 

כמות  
אריזות  
 בקרטון 

כמות  
  אריזות
שנתית  
 משוערת 

כוס לשתייה חמה    .1
 מ"ל  250

 ( 9OZמ"ל ) 250
גובה מינימלי  

 ס"מ  9של 
כוסות   50 6.5 -

 בשרוול 
20  

 שרוולים 
22,000  

 שרוולים 

2.  

כוס פלסטיק  
שקופה וגמישה  
לשתייה קרה  

180cc 

180 cc 
גובה מינימלי  

 ס"מ  8של 
כוסות   100 1.5 פלסטיק גמיש 

 בשרוול 
20  

 שרוולים 
12,000  

 שרוולים 

צלחת חד פעמית    .3
 קטנה  

 קוטר  
 ס"מ   16-18

פלסטיק קשיח  
  1,000 אריזות  20 צלחות  25 6 וחזק צבע לבן 

 אריזות 

צלחת חד פעמית    .4
 גדולה 

 קוטר 
 ס"מ  22-25 

פלסטיק קשיח  
  1,200 אריזות  20 צלחות  25 10.5 וחזק צבע לבן 

 אריזות 

מזלג חד פעמי    .5
 - מפלסטיק 

  (PS) פלסטיק
קשיח וחזק  

 צבע שקוף 
  1,200 אריזות  20 מזלגות  50 4.5

 אריזות 

סכין חד פעמית    .6
 - מפלסטיק 

  (PS) פלסטיק
קשיח וחזק  

 צבע שקוף 
 אריזות  550 אריזות  20 סכינים  50 4.5

כף חד פעמית    .7
 - מפלסטיק 

  (PS) פלסטיק
קשיח וחזק  

 צבע שקוף 
 אריזות  550 אריזות  20 כפות  50 5

כפית חד פעמית    .8
 - מפלסטיק 

  (PS) פלסטיק
קשיח וחזק  
 צבע שקוף  

  7,500 אריזות  20 כפיות  50 2.5
 אריזות 

 
 
 

 
יותר מהמצוין בטבלה    נמוך המשקל של הפריטים המופיעים בטבלה לעיל הינם מפרט מינימלי שנדרש, ניתן לספק פריטים במשקל    1

 כמו כן, לא קיימת הגבלת משקל למשקל גבוה יותר מהמצוין בטבלה.  .5%עד 
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 ' בקטגוריה עבור  מפרט כלי האוכל והשתייה החד פעמיים וכמויות .3.3
 

 חומר גלם גודל תיאור הפריט  מס"ד

משקל  
פריט בודד 

 )גרם( 
 2( מינימום)

כמות 
יחידות  
 באריזה 

1.  
כוס קרטון  
  לשתייה חמה

   מתכלה

   מ"ל 240
גובה מינימלי  

 ס"מ  8.5של 
PLA 7 50   כוסות

 בשרוול 

צלחת חד פעמית    .2
 קטנה   מתכלה

 קוטר  
 ס"מ   16-18

עשוי קנה  
 צלחות  25 8 סוכר טבעי 

צלחת חד פעמית    .3
 גדולה  מתכלה

 קוטר 
 ס"מ  23-25 

עשויים קנה  
 צלחות  25 15 סוכר טבעי 

מזלג חד פעמי    .4
 מפלסטיק  מתכלה

 אורך  
 ס"מ   16-18

-מהודר מ
CPLA  בצבע

 בז'/לבן 
 מזלגות  50 4.5

סכין חד פעמית    .5
 מפלסטיק  מתכלה

 אורך  
 ס"מ   15-17

-מהודר מ
CPLA  בצבע

 בז'/לבן 
 סכינים  50 4

כף חד פעמית    .6
 מפלסטיק  מתכלה

 אורך  
 ס"מ   15-17

-מהודר מ
CPLA  בצבע

 בז'/לבן 
 כפות  50 6

כפית חד פעמית    .7
 מפלסטיק  מתכלה

 אורך  
 ס"מ   13-15

-מהודר מ
CPLA  בצבע

 בז'/לבן 
 כפיות  50 3

 
, בהתאם  1א'-ז, נספחים א' ומסמכי המכרנספחים הטכניים שבב  מצויניםמפרט הכלים    -מפרט הכלים .3.4

 לקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו.  
 

 הזמנות .3.5
 למחסן המרכזי של האוניברסיטה.  ות יסופקוהזמנ .3.5.1

 
 לאוניברסיטה שמורה הזכות למשוך את כל הטובין במשיכה חד פעמית.  .3.5.2

 
. מצ"ב  קניין הרכשהזמנות המאושרות בהתאם לנוהלי האוניברסיטה יועברו למציע הזוכה ע"י   .3.5.3

 ת רכש.ודוגמת הזמנ  –י"בנספח 
 

עלהזמנות  ה .3.5.4 ע"י    הפריטים  תתבססנה  לאספקה  שאושרו  הפריטים  לרשימת  בהתאם 
המציע הזוכה  , ועל המחירים כפי שהציע  לעיל  3.3-ו  3.2  שבסעיף  אותהאוניברסיטה כאמור בטבל 

ב'    בהצעתו ב' בנספח  הצעתו,  ,  למכרז  1ו/או  את  המציע  מגיש  אליה  לקטגוריה  שתהא  בהתאם 
 חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עמו. 

 
 אספקה  .3.6

  זה בגין האספקה הראשונה  מכרזעל המציע הזוכה להיערך לאספקת טובין במסגרת זכייתו ב .3.6.1
 בהתאם למבוקש בנספח הטכני. 

 
אספקת טובין תתבצע אך ורק כנגד "טופס משיכה" מאושר וחתום שיועבר    -"טופס משיכה"   .3.6.2

למסמכי    המצ"ב  ט"ולטופס משיכה נספח  לידי המציע הזוכה ע"י המחסן המרכזי בלבד. דוגמה  
המבוקשים   הפריטים  על  המידע  כל  את  ותכלול  האוניברסיטה,  לנוהלי  בהתאם  המכרז, 

 לאספקה )כגון: שם הפריט, תיאור, כמות אריזות, תאריך אספקה מבוקש ועוד(. 
 

 
יותר מהמצוין בטבלה   נמוך ם במשקל המשקלים של הפריטים המופיעים בטבלה לעיל הינם מפרט מינימלי שנדרש, ניתן לספק פריטי 2

 כמו כן, לא קיימת הגבלת משקל למשקל גבוה יותר מהמצוין בטבלה.  .5%עד 
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הופסק   .3.6.3 ו/או  שימושו  הופסק  ו/או  הוחלף  המכרז  במסגרת  הספק  מספק  אותו  והמוצר  ככל 
צע החלפה של אותו מוצר במוצר אחר וזאת לאחר קבלת  ייצורו, יהיה המציע הזוכה רשאי לב

דבר    טעם האוניברסיטה מיד עם היוודע למציע הזוכהאישור מראש ובכתב מאת איש הקשר מ
 הפסקת השימוש ו/או הייצור ו/או החלפת המוצר במוצר אחר.

 
 החזרות .3.7

ת שפג  פריטים  או  מראש  שנצפו  בכמויות  האוניברסיטה  ביחידות  נצרכו  שלא  יוחזרו  פריטים  וקפם 
על   יחול  לא  זה  שסעיף  בזאת  מובהר  בהזמנה.  המופיעים  המחירים  לפי  זיכוי  עבורם  ויתקבל  לספק 

 כוסות ממותגות לשתייה חמה. המחסן ישאף לעדכן את הספק על פריטים אלו מוקדם ככל שניתן. 
 

 תנאי תשלום .3.8
+ האוניברסיטה    30שוטף  בידי  כי  יוודא  הזוכה  המציע  הזוכה.  המציע  ע"י  החשבונית  הגשת  ממועד 

 טופס מס"ב, הנהוג באוניברסיטה לצורך ביצוע תשלום, כשהוא חתום ומלא כנדרש. 
 

 :תנאי סף להשתתפות במכרז  .4
, ולא  באופן מצטבר  בכל התנאים  בעצמועל המציע לעמוד    .להלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז זה

 . אמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמוב
 

 תנאי סף כלליים  .4.1
המציע הינו יחיד תושב ישראל או שותפות או תאגיד. אם המציע הינו חברה בע"מ או שותפות   .4.1.1

 רשומה, הוא רשום כדין בישראל במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו. 
 

 מורשה לצורך מע"מ. המציע הינו עוסק  .4.1.2
 

 . 1976  -המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .4.1.3
 

כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בהתחייבויותיו עפ"י מכרז זה כולן   .4.1.4
ו/או  רגל  פשיטת  בהליכי  נמצא  אינו  מהם  אחד  ואף  במכרז  יזכה  שהמציע  ככל  מקצתן,    או 

 פירוק. 
 

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של   .4.1.5
 המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". 

 
 קטגוריה א' תנאי סף מקצועיים עבור  .4.2

 להלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות המציע בקטגוריה א' במכרז זה: 
 

4.2.1. ( שלושה  לקוחות  3למציע  כלים  לפחות(  סיפק  הוא  שלהם  פעמיים ,  הנדרשים    חד  )מהסוגים 
בכל אחת    לכל לקוח)לפני מע"מ(    לשנה)מאה אלף( ₪    100,000בקטגוריה א' למכרז( בהיקף של  

 )ניתן להציג לקוח זהה העומד בדרישת הסעיף בכל אחת מהשנים(.   2021-ו 2020,  2019מהשנים 
 

( לקוחות, סוג זהה של כוסות  3שלושה )  לפחותהמציע סיפק ל  2021או שנת    2020במהלך שנת   .4.2.2
לקוחותיו,   לרצון  בהתאם  ממותגות  כשהן  זה  מכרז  במסגרת  ידו  על  המוצעות  חמה  לשתייה 

לפחות  בהיקף כס כוסות    50,000פי שנתי בסך של  )הכוונה:  כולל מע"מ  )חמישים אלף( ₪ לא 
 ממותגות בהתאמה ללקוח( . 

 
)להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יהיה רשאי המציע להציג לקוחות אשר הוצגו במסגרת הוכחת  

 לעיל(. 5.2.1עמידתו בתנאי סף 
 

 קטגוריה ב'תנאי סף מקצועיים עבור  .4.3
 תנאי הסף להשתתפות המציע בקטגוריה ב' במכרז זה: להלן מפורטים 

 
)מהסוגים הנדרשים   מתכלים , שלהם הוא סיפק כלים חד פעמיים  לפחות( לקוחות 2למציע שני ) .4.3.1

של   בהיקף  למכרז(  ב'  ₪    15,000בקטגוריה  אלף(  עשר  לקוח )כולל מע"מ(    לשנה)חמישה    לכל 
מהשנים   אחת  לקוח   2021-ו  2020,  2019בכל  שאותו  בכפוף    )ניתן  אחת  משנה  ביותר  יהיה 

 לעמידתו בכל הנדרש בסעיף(.
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 : הגשת ההצעה .5
ראשון   .5.1 מס  –שלב  הכספיתהגשת  ההצעה  טופס  ללא  המכרז  לרבות    כלהגשת    -מכי  המכרז  מסמכי 

היא לא  הסכם ההתקשרות, כל האישורים נדרשים להוכחת תנאי הסף, מסמכי הבהרות )ככל שיהיו(.  
 .תכלול את טופס הצעת המחיר נספח ב'

 
זה   חובה במכרז  לכל אחד מסוגי הכלים המוגדרים  דגם אחד  בסעיף    להביא     . מכרזל  12.1.1.2כאמור 

 דגמים כנדרש, הצעתו תיפסל. אתמובהר בזאת, כי מציע שלא יספק 

 
שני   .5.2 הכספית  –שלב  ההצעה  למציעים  -הגשת  רק  תפנה  הסף,    האוניברסיטה  תנאי  בכל  עמדו  אשר 

כדי שיגישו    (קבוצת המציעים הסופית""  :להלן)במסמכי המכרז    14ובבדיקת האיכות כמפורט בסעיף  
 .המכרזיםאת הצעתם הכספית לתיבת  

 
ינוהל באופן כמפורט    :תמצית  –  תהליך בחירת המציע הזוכה .6 הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר  המכרז 

 : להלן
 תיאור השלב  שלב

 . מכרזל 14.1כמפורט בסעיף  –בדיקת עמידה בתנאי סף  א
 .מכרזל 14.2כמפורט בסעיף  דוגמאות הכלים המוצעיםהגשת  ב
 . מכרזל 14.3כמפורט בסעיף  -של הטובין ואיכותית   בדיקה כמותית ג
  14.4כמפורט בסעיף  -בדיקת ההצעות הכספיות של המציעים אשר עברו את כלל השלבים לעיל ד

 . מכרזל
 למכרז  14.5כמפורט בסעיף  – חישוב הניקוד הכולל ובחירת ההצעה הזוכה ה

 
 :השתתפות במכרז .7

 ההשתתפות במכרז ללא תשלום. 
  רסיטה ולהגיש על גביהם את ההצעה. להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניב יש 

 אין לשנות את מסמכי המכרז!
 

 :עיון במסמכי המכרז .8
תשלום   ללא  לעיון  פתוחים  יהיו  המכרז  האוניברסיטהמסמכי  של  למכרזים  האינטרנט  שכתובתו    באתר 

 . מחייבוהנוסח המופיע בו הוא הנוסח ה"(, אתר המכרזים)להלן: " https://tenders.tau.ac.il/tendersהיא: 

 :קבלת פרטים נוספים, פניות, שאלות והבהרות לגבי המכרז .9

יוכל   המכרז,  למסמכי  והבהרות  נוספים  הסברים  לקבל  השגות,  להעלות  שאלות,  לשאול  המעוניין  מציע 
לעשות זאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, שעליו לשלוח במקביל לשני נציגי האוניברסיטה  

 :( להלן1)ס"ק  10עד לתאריך המופיע בסעיף 

 דוא"ל תפקיד שם הנציג 
 mosheit@tauex.tau.ac.il  מנהל צוות מכרזים  משה איטח 

   idanc1@tauex.tau.ac.il עורך המכרז  עידן כהן

 
 :לוחות זמנים למכרז .10

 

 תאריך  הליך 

 07.03.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 28.03.2022 מועד מענה על שאלות ההבהרה
הגשת מסמכי   – מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים

  –המכרז כמפורט ברשימת מסמכים להגשה כולל מפרטים טכניים 
 ההצעה הכספית  ללא

יחידת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ל  דוגמאותוכן הבאת 
 האיכות בחינת צורך לבאוניברסיטה  ההספקה 

 12:00השעה  עד  04.202210.

  -בתיבת המכרזים  הכספיותאחרון להגשת ההצעות ההמועד  
 לאחר קביעת ההצעות הכשרות העומדות בסף האיכות המינימלי 

ייקבע במועד מאוחר ויימסר  
למציעים שהצעתם תקבע  
במסגרת רשימת המציעים 

 הסופית 
 ימים  90  מועד תוקף ההצעה 

http://tenders.tau.ac.il/
https://tenders.tau.ac.il/tenders
mailto:mosheit@tauex.tau.ac.il
mailto:idanc1@tauex.tau.ac.il
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מאד המכרזים(  חשוב  לתיבת  בסמוך  )הנמצא  האלקטרוני  בשעון  להחתים  יש  הסגורה  המעטפה  את   :
מס'   המכרזים  בתיבת  משער    1ולהפקיד  )כניסה  אביב,  תל  אוניברסיטת  לוגיסטיקה  14במשרדי  בניין   ,)

מס'   חדר  ג',  קומה  א301ובטחון,  בימי  השעות  -,  בין  הצעות    15:00–  9:00ה  להגשת  האחרון  למועד  ועד 
   את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר! לעיל. ( 3בס"ק )ן המצוי 

 
ויהיו הם  תיקונים, שינויים והבהרות כאמור,   .11 באחריות המציע להתעדכן  .  באתר המכרזיםיפורסמו  ככל 

 . https://tenders.tau.ac.il/tenders שכתובתו היא: מעת לעת באתר המכרזים

 
  במסמכי המופיע הנוסח יקבע המכרז, במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל .12

 .המכרז
 
 

 בברכה, 
 

 משה איטח 
 מזכיר ועדת מכרזים 

 אוניברסיטת תל אביב 

https://tenders.tau.ac.il/tenders

