
 

 

 2019אפריל  14  תאריך :     לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 תשע"ט ט' ניסן                       

 
 02-2019-2188סימוכין :           

 
 לכבוד   

-------------- 

---------------- 

 -באמצעות דוא"ל

 שלום רב,

 
 

 -להפעלת עגלת קפיטריה מוזלת במרכז הרפואי הלל יפה 05/2019מכרז פומבי מספר   :הנדון 
 מענה על שאלות הבהרה.

 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור 

 האמור במסמך זה.במסמכי המכרז, יגבר 
 

 תשובה שאלה 

האם המרכז הרפואי יכול להתחייב כי יאפשר  1
-לזוכה למכור מוצרים במחירים גבוהים יותר מ

6 ₪? 

 לא. 
 6מוצרי המזון והשתייה ימכרו במחירים שלא יעלו על 

לפריט ויכללו מגוון מינימאלי של פריטי מזון ₪ 
 ושתייה כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז. 

הפריטים המפורטים במסמך ב', כמו גם פריטים 
נוספים שימכור הספק הזוכה במכרז, יימכרו במחיר 

 לפריט.₪  6מירבי של 
האם הדלת בחלקו האחורי של עגלת הקפיטריה  2

חייבת להיות נגישה או שניתן לחסום אותה 
 בעת ההקמה?

הדלת משמשת יציאה חירום וחל איסור מוחלט למנוע 
 מצב.נגישות בכל 

האם כל השטח הכולל את שטח מפעל הפיס  3
 מיועד להקמת עגלת הקפיטריה או רק חלקו?

האזור המתוחם של מפעל הפיס בלבד ישמש את עגלת 
 הקפיטריה.

האם קיימת מניעה כלשהיא מבית הקפה  4
הממוקם בכניסה הראשית למרכז הרפואי, 
להוות תחרות לעמדה ולמכור מוצרים מובילים 

 זהים?במחירים 

אין מניעה כלשהיא מבית הקפה והוא יוכל למכור 
 אותם מוצרים במחירים זהים.

האם ניתן לסגור את העמדה בסוף היום על ידי  5
 טרילידור, על מנת להקטין אפשרות לוונדליזם?

יהיה ניתן לבצע סגירה עמדת העגלה בסוף יום 
פרט בתאום ובאישור של הנהלת המרכז   -העבודה
 הרפואי.

אור המחירון הנמוך משמעותית ממחירי ל 6
 השוק, האם המפעיל יידרש לתת הנחת פרסונל?

 המפעיל לא יידרש לתת הנחת פרסונל.

בתנאי הסף נרשם שעל המציע להיות בעל  7
האם ניתן להוריד את ₪,  750,000 -מחזור של כ

תנאי הסף, כדי לאפשר לחברות נוספות 
 להתמודד במכרז?

 הבקשה אינה מתקבלת.

נבקש תשריט מדויק של המיקום המיועד לעגלת  8
 הקפיטריה 

למיקום  DWGוקובץ  PDF  בקובץ  רצ"ב תשריט
 העגלה .

 



 

 

 על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:
 תאריך ________________ 

 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.

  יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

             
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה,               
 וועדת מכרזיםרכזת מ              

  מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות            
 העתקים:

 חברי וועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

 מר אלכס גרינמן, ע. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן

 תיק
 
 
 


