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 להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  - 06/22מכרז פומבי 

 

"(  המכללה" ו/או "המזמינההמכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( )להלן: "

להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית    -   06/22מעוניינת לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס'  

"(, הכל על פי תנאי מסמך זה ומסמכי המכרז האחרים, על כלל הנספחים  המכרז עמק יזרעאל )להלן: "

 "(.  מסמכי המכרזהמצורפים )להלן: "

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

 . במסמכי המכרז
 

כל ספק השוקל השתתפות במכרז, חייב ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזים, באמצעות משלוח  

לרבות מסירת פרטים אודותיו )שמו, שם הנציג מטעמו לצורך    meitalb@yvc.ac.il אימייל לכתובת:  

קבלת  -המכרז, דרכי התקשרות עמו(. מציע שלא יירשם כאמור, יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי 

עדכונים שיימסרו במהלך ההליך המכרזי )ככל שאכן ימסרו( ו/או קבלת תשובות לשאלות הבהרה ביחס  

כא תשובות  שתימסרנה  ככל  מכרזים  למכרז,  מחלקת  למזכירות  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים  לה. 

 או באמצעות משלוח אימייל לפי הכתובת המצוינת לעיל.    04-6423589  בטלפון:

קפיטריה    המכרז מיועד לבחירת ספק להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל הכולל:

י עמדות קפה הממוקמות בבניין תקשורת  שתפאב,  בשרית, קפיטריה חלבית, חנות נוחות, אספרסו בר,  

 ובניין סיעוד.

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

המכללה   של  האינטרנט  באתר  ולהורידם  המכרז  במסמכי  לעיין  או    https://www.yvc.ac.ilניתן 

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

04-6423589 . 

 

:  מקום ההתכנסות(.  "כנס מציעים"להלן:    11:00בשעה:    8.12.22תאריך    '  הכנס מציעים ייערך ביום  

השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה חלק מתנאי הסף    .  חדר ישיבות,    ב'2בנין מנהלה  

למכרז זה. שימו לב! הכניסה למתחם המכללה תהא על פי הנחיות משרד הבריאות שתהיינה בתוקף  

 במועד קיום הכנס.

למעט שאלות  יוכלו המציעים לשאול שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז.  18.12.22עד ליום 

בכתב  שתעלינה במהלך הכנס, יידרש כל מציע המעוניין לשאול שאלות הבהרה, להעביר שאלותיו 

! יודגש כי בלבד  vc.ac.ilmeitalb@y למחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות באמצעות דוא"ל  

שאלות הבהרה שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה ולא תענינה אלא אם מדובר בשאלות  

 הנובעות מתשובות שנמסרו לשאלות הבהרה קודמות והמזמינה התירה זאת מראש.  

mailto:meitalb@yvc.ac.il
http://www.yvc.ac.il/5310.html
https://www.yvc.ac.il/
mailto:צmeitalb@yvc.ac.il
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אשר נרשמו ברישום המוקדם כמצוין לעיל והשתתפו בכנס  אחד מהמציעים,    לכל המכללה תשלח  

להן.  מציעים שניתנו  המכללה  ותשובות  הכנס  במהלך  שנשאלו  השאלות  כל  של  כתוב  פרוטוקול   ,

ידי כל מציע להצעתו כשהוא חתום  -פרוטוקול זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורף על

 על ידו.  

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

זיהוי,  2003א', חדר מס'  2בניין מנהלה    הרכש, שתי מעטפות    הכוללת, במעטפה אחת, ללא סימני 

   במסמכי המכרז. 8.1למעט הכיתוב כמפורט בסעיף  ,נפרדות, גם הן ללא סימני זיהוי

 

"(.  הצעות  להגשת  האחרון  המועד)להלן: "  12:00בשעה      22.1.23המעטפות תוגשנה לא יאוחר מיום  
 ידי ועדת המכרזים.- שתימסר לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל על הסף עלהצעה 

 

 אין לשלוח הצעות בדואר. 
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