
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 03/22מכרז פומבי 

 במכללה  , לאספרסו בר ולחנות הנוחותהתקנה של ציוד לקפטריה החלביתואספקה 

 

( )להלן: "המזמינה" ו/או "המכללה"(  מכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צה

מס'   פומבי  מכרז  במסגרת  הצעות  לקבל  לקפטריה  ו  אספקה  –  03/22מעוניינת  ציוד  של  התקנה 

)להלן: "המכרז"(, הכל על פי    האקדמית עמק יזרעאל  במכללה  בר וחנות הנוחות  , אספרסו חלביתה

 תנאי מסמך זה ומסמכי המכרז האחרים, על כלל הנספחים המצורפים )להלן: "מסמכי המכרז"(. 

 

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל התנאים המוקדמים ו/או תנאי הסף, כמפורט 

 . במסמכי המכרז

משלוח  באמצעות    ,מכרז, חייב ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזיםב השוקל השתתפות    ספק כל  

  לרבות מסירת   6423434-04  למספר הטלפון  פקס באמצעות  או       shiritc@yvc.ac.ilלכתובת  מיילאי

כאמור,    ירשםמציע שלא י  .(דרכי התקשרות עמו,  מטעמו לצורך המכרז  שם הנציג  מו,פרטים אודותיו )ש

כל טענה בדבר אי )ככל שאכן  שיימסרו במה קבלת עדכונים  -יהיה מנוע מהעלאת  לך ההליך המכרזי 

לפרטים    תשובות כאלה.  נהמסרתיהבהרה ביחס למכרז, ככל שלשאלות  תשובות  קבלת  -איו/או  ימסרו(  

או באמצעות משלוח אימייל לפי    04-6423435נוספים ניתן לפנות למזכירות מחלקת מכרזים בטלפון  

 .  הכתובת המצוינת לעיל

אספקה והתקנה של ציוד קבוע לקפטריה החלבית, לאספרסו בר ולחנות  מכרז מיועד לבחירת ספק ל 

פי התנאים  -הנוחות במכללה. הספק הזוכה יהיה אחראי לבצע את כלל שלבי האספקה וההתקנה על

 המוגדרים במסמכי המכרז. 

 
 .    www.yvc.ac.ilיתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכללה בכתובת  

המכרז   במסמכי  לעיין  המכללה  ולהורידם  ניתן  של  האינטרנט  או    https://www.yvc.ac.ilבאתר 

עיון לצורך  מכרזים  מחלקת  מזכירות  עם  קשר  ליצור  בטלפון   לחילופין  המכרז  מסמכי  קבלת                    ו/או 

04-6423435 . 

 
   .19.5.22 שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד תאריך 

  במשרדי , בתיבת המכרזים של המכללה, במסירה אישיתידי המציע -מסמכי המכרז הנ"ל יופקדו על

וללא    , בלא כל כיתוב עליהבמעטפה סגורה היטב וחלקה  ,2003'  מס  חדר  , 'א2, בניין מנהלה  הרכש

כמפורט   של המציע, למעט הכיתוב  זיהוי  מיום    תוגש   ה המעטפ  במסמכי המכרז. סימני  יאוחר  לא 

"  12:00בשעה    6.6.2022 המועד    "(.הצעות  להגשת   האחרון  המועד)להלן:  לאחר  שתימסר  הצעה 

 ים.ידי ועדת המכרז-על  האחרון להגשת הצעות תיפסל על הסף
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 אין לשלוח הצעות בדואר. 

 

 

 
 מכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ(ה

 


