סיכום סיור מציעים מיום – 9.7.18
מכרז  4/2018למתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות
לממכר מוצרי מזון ומשקאות
משתתפים מטעם המכללה :
צדוק לילה ,מנהל התפעול
וציפי אדרי ,מנהלת הרכש
צדוק ערך סקירה כללית של המכללה ,כמות הסטודנטים ,שעות הפעילות ,מספר הנקודות בהן יוצבו
המכונות ,והרצון לשפר ולייעל את השימוש במכונות ,כך שיהיו פעילות ורווחיות לכל הצדדים.
נערכה סקירה של שטח המכללה ,תאריכי פעילות עיקריים וחופשות ,סקירה על פעילות ערב של
מחלקת אומנות -ההופעות (מפורט להלן) .כמו גם השוכרים של שטחים במכללה.
ניתן הסבר מקיף על דירוג הבחירה – מדדי האיכות והמחיר .ניתן הסבר על אופציה להשכרת שטח
לאחסנת מלאי .ניתנו שוב תאריכים חשובים במכרז עד להגשה.
הועבר הסבר על מכונת הקפה בחדר המורים  -כאשר התשלום מתבצע לזוכה ע"י המכללה,
והשימוש באמצעות כרטיסים למורים שמונפקים ע"י הספק הזוכה .החיוב בעלות של  0.35אג' +
מע"מ לכוס.
שם השואל

שאלה

תשובה

שי
ממ.א.
אוטומטיס
בע"מ

מה היקף האורחים אחה"צ ובאילו
מבנים?

דודי
מאביגיאלי
א.ר.ד אביב

כמה תלמידים יש במכללה?

דודי

האם המכונות באזור מואר? איך זה
משפיע על פריצות?

כמה מאות בערב .כולל סטודנטים .מתפרש
על כל שטח המכללה.
יש כ 100 -כתות ,ובכל כתה בין 25-40
כסאות  +אודיטוריומים של  150כסאות.
ראו פירוט נוסף בתשובה הבאה
כ 7000 -תלמידים .כמו כן ,קיימת פעילות
בערב ובסופי שבוע של הפקולטה לאמנות
ולקולנוע .מדי חודש מתקיימות עד 10
הצגות ערב ,שמכניסות כ 150 -איש
בערבים.
מצלמה אינה מונעת פריצה .חשוב
שהמכונות יהיו בעלות מנגנון נעילה איכותי.
המכונות המסופקות צריכות להיות
מוארות לכשעצמן.
יחד עם זאת ,במידה שלא תהיה רמת
תאורת חצר סבירה ,המכללה תדאג לשפר
את התאורה.

משקר

התרענו בעבר על  3פריצות ולא היה
תהליך בחינת האירוע והסקת
מסקנות

זה לא נכון .המצלמות נפתחו ונבדקו ,אולם
הנתונים שהתקבלו לא עזרו למציאת
הפורץ .זה לא מונע פריצה ולא מאפשר
לתפוס את הפורץ .באחריות הספק לדאוג
למכונות איכותיות עם נעילה איכותית.
כמו גם לדאוג שהמקום יואר כראוי
ולהתריע בפני המכללה אם מתעוררת בעיה.

האינטרס שלנו הוא שהמכונות יעבדו טוב
וישרתו את הסטודנטים והמרצים במכללה
בצורה המיטבית .שיתוף הפעולה עם הספק
חשוב .יחד עם זאת ברור לכולנו שלא ניתן
למנוע פריצה ואין זה באחריות המכללה.
אנו מעוניינים שכל הצדדים יהיו מרוצים
והספק יכניס מוצרים טובים וחדשים.

על המציעים להגיש מסמך זה חתום על ידם במועד הגשת ההצעות.

שם המציע ______________________ :חתימה______________________:

