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  9/20מס' ז פומבי מכר

 באוניברסיטת אריאל בשומרוןזכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון 

 

 

  סיור קבלנים

  משתתפים:

 מערכות מנהלהמנהל אגף  – בועז פרנקה 

 רכשמחלקת  – אדמוביץדריה 

 מחלקה משפטית -עו"ד רחלי רוזן נקש

 

 10:10שעת התחלה:

 

 :בועז

לימודים  כולל) אלף רשומים במערכת אקדמית ושאר בתכניות אחרות 11-. כסטודנטים 18,000-כעת כ רשומיםבאוניברסיטה 

בקמפוס שוהים במצב רגיל רוב הסטודנטים  . (השלמות ועוד ,לימודי תעודה, להנדסאים ביה"ס, מכינות, לתארים אקדמיים

. במהלך תקופת בחינות וסמסטר קיץ כמות הסטודנטים  הנמצאים בקמפוס יורדת באופן משמעותי'. ב-ו' במהלך סמסטרים א

סטודנטים מתגוררים  3,000-כ .יש לקחת את זה בחשבון. גם במהלך שבוע יש הבדלים בכמויות הסטודנטים שמגיעים לקמפוס

ש "סופבחלק נשארים אף , חלק מהסטודנטים לנים באופן חלקי במהלך השבוע (.מעונות במתחם הקרוואנים ובנייני)במעונות 

 . וחלק לא

 בסמוך בתי עסק נוספיםו, אך סמוך אליומחוץ לקמפוס  במתחם מעונות הסטודנטיםממוקמת מכרז לממכר המזון נשוא ההחנות 

בעתיד  .עסק הוא ציבורי ועוברים בו גם אוטובוסיםהבתי לגישה למתחם המעונות והכביש נכון להיום  .(בנק, מכולת, ממכר מזון)

 שנים( הכביש יהיה פנימי לתוך הקמפוס. 2-3)

עסק מגיעים גם הסטודנטים מתוך הקמפוס, גם הסטודנטים המתגוררים במעונות הסטודנטים וגם תושבי האיזור הלבית 

 .סופר מרקט, שווארמה, המבורגר, חומוס, פיצה –בתי עסק הפועלים במתחם המעונות כיום . כ בתפוסה מלאה"המעונות בד.

 .ישנה הכנה למנדף. מים וחשמל, הכנה לחיבור לקווי ביוב קיימת  בנה בית העסקבמ

 



 

 

 .המקום המיועד לחנותהוצג 

 

 : רחלי

 מספר דגשים למכרז:

 נא להקפיד על לוחות הזמנים הרשומים במסמכי המכרז. •

 י המכרז, שאלות מאוחרות לא ייענו.הנקוב במסמכובפורמט נא  לשלוח את השאלות הבהרה בזמן  •

 אין להכניס הסתייגויות , שינויים, מחיקות מכול סוג על גבי מסמכי המכרז. •

, לא למחוק, לשנות ולהוסיף דבר. שינוי יגרור פסילה במדויקתואם מכרז נא להקפיד על הגשת טופס ערבות  •
 יש לצרף את מקור הערבות להצעה. אין לחורר את הערבות. של ההצעה. מידית

 לא לשנות את הנוסח הביטוחי, להוסיף, לקשקש על הנייר, להוריד דבר.נא  •

 פסילת ההצעה טרם בדיקתה.ל יאלהבאי ציוות להנחיות האלו אלול  •

 

  סיור מקצועי:

 

 ?האם יש מיזוג אוויר :שאלה

 מניעה מבחינת האוניברסיטה שהזכיין יתקין מזגן על חשבונו.בחנות יש צנרת הכנה למזגן. אין : תשובה

 האם ניתן להציב מקומות ישיבה בחוץ? שאלה:

, כמו כן יש לקחת בחשבון את תנאי מבחינת האוניברסיטה אין מניעה. אך יש לבדוק את נהלים של עיריית אריאל תשובה:

 ?מזג האוויר באריאל )דומה לירושלים(

 מינימום?האם יש מחיר   שאלה:

 .מסמכי המכרזלבהתאם  תשובה:

 ?סטודנטים בקמפוס לשנה"ל תשפ"א 100%האם נערכים ל שאלה:

 .ידוע היום. יכול להיות שחלק מהקורסים יועברו ללמידה מרחוקא ל תשובה:

 ?האם שינוי בכמות הסטודנטים יביא גם לשינוי בתנאי המכרז שאלה:

 לא. תשובה:

 האם יש מחסן? שאלה:

 דלת נפרדת(. נהסן צריך להיות חלק מהשטח של בית העסק )ישהמח תשובה:

 

 

 .יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע

 

 : _____________________תאריך: ___________________              חתימת המציע


