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 1קובץ שאלות ותשובות מס' 
 12TR/19 מס'  מכרז

 
 # עמ'  סעיף פירוט השאלה  תשובת המכללה

הגיש את  ליש  – תוספת בגין ארוחה כשרהמורשת 

 ( המצורף לקובץ זה.1)נספח ה' 

במסעדה במלון/הכשרות  ניתן לבצע את הארוחות

 סמוכה למלון/בית חב"ד. 

מובהר כי יינתן ציון בגין התוספת בהתאם לאמור, 

מהציון  10%ציון זה יהווה מפורט מטה. המבוקשת כ

 . 10%, תוספת כשר: 90%איכות ה ציון  -. כלומר הכולל

תקבע ביחס  של כל מציע, ציון התוספת בגין כשרות 

למחיר הנמוך ביותר שהוצע לתוספת הכשרות. במידה 

  , אזי והמציע לא רשם תוספת / לא חייב בגין תוספת זו

וכל שאר  את מלוא הנקודות –ייקבל המציע שלא חייב 

 סנט( 10) 0.1ההצעות יהיו ביחס לסכום של 

 

 ההצעה לארוחת דג כשר בנייר כסף אינה מקובלת.

 

 

 בוקר.האמור יחול גם על ארוחת 

"המציע הזוכה יהיה ערוך לספק ארוחות כשרות )כ 

וחלב  פת עכו"ם  -ממספר המשתתפים הכולל(  50%

 חלב ללא תוספים(.  100%יל כנוכרי )בתנאי שהחלב מ

לתת ארוחות במסעדה  אפשרות  מבקש להבהיר שיש

השאלה היא    -החבילה   על מחיר נוספת כשרה בעלות

אחד לאירוח רגיל  האם יש לציין שני מחירים

 לשומרי כשרות ?   והשני

 

 

 

 

 

 או :

יכולה להוות פתרון  בנייר כסף כשר  ארוחת דג  האם

 ?  לשומרי כשרות  מספק

 :  בנוסף

שארוחות   גם על ארוחות בוקר, אוהאמור חל   האם

על בסיס מוצרים מותרים   בוקר לשומרי כשרות יהיו

 רגיל במלון ?  שמסופקים באופן

8.9 11 1.  

 הבקשה מקובלת

יום לפני היציאה בכדי  60לחברתנו נדרשים לפחות # 

 לעדכן את כל הספקים ללא דמי ביטול.

יום לפני הנסיעה  #60 אחוז הביטול של משתתפים ב 

 .10% –יעמוד על לא יותר מ 

3 9 2.  

ס לתקציב של יחא, יש להתישועל מנת לפשט את הנ

  1150$במקום  ויחדי 1200$ל כעת עודכן )לאדם  600$

ט רויש לשים לב לתוספת ארוחות כשרות כמפ. במכרז(

 מעלה. 1בשאלה מס' 

  350$ועלות נלווה אכן  800$האם עלות עובד המכללה 

 כראוי?מוגדרת 
5 9 3.  

   מעלה. 1ומספר  3לשאלה מס' תשובה  הרא

מבין שזו חלוקה  –חילקתם לעובד + בת זוג  –תקציב 

שלכם שממנה אמור להסיק כי התקציב לאדם בחדר 

 דולר יציג?  575זוגי הוא 

5 9 4 . 

 . 5   ? האם ניתן להגיש יעד שאינו ברשימה כגון טביליסי כן.

המכללה מעוניינת לנצל את יום החזרה ככל האפשר  

לטיול באזור. על המציע להציע את החבילה אשר לדעתו 

הינה המתאימה ביותר עם מועד החזרה האופטימלי 

 לעניין זה. 

  בהנחה שהבנתי נכון את התקציב אזי היעדים רומא,

בוקרשט לא רלוונטים והטיסות  אתונה, בודפשט,

 לסלוניקי ובאטומי חוזרות בצהריים

  6 . 

 מעלה. 6ושאלה מס'  1ראה התייחסות בשאלה מס' 
האם יש התעקשות על חזרה בערב והאם ניתן לחרוג 

 מהתקציב
  7 . 
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 12TR/19 מס'  מכרז
 עלותפת סו ת – (1)' הנספח 

 

 .ארוחות כשרותין גת בלהלן הצעתנו לתוספת עלו

 למשתתף. 600$בנוסף לעלות של   הנוהי ופשם לכל תקופת הנאדיחדיו, לחת ערב ורארוחת בוקר ואלהינה  תהתוספת המבוקש

 

  $____________ :  (רב+ עבוקר כשרות )ת ארוחבגין  ,ת הנופשלכל תקופ ,םמבוקשת לאד תוספת .1

 הכשרות המוצעת הינה מסוג: ___________________________ .2

 ים(: בחור ולהשלים פרטבמקום הבא )יש ל ויינתנהארוחות הכשרות  .3

  בית המלון בו מבוצע הנופש 

  :מסעדה 

i. עדה: _______שם המס_______________________ 

ii.  סעדה: _____________מהמיקום_______________ 

iii. בדק'( ההליכה מהמלון זמן(___________ : 

 "ד:בית חב 

i. ____ :מיקום בית חב"ד_______________________ 

ii. בדק'( ליכה מהמלוןה זמן(___________ : 

 

 
 
 
 

 :____________________________מציעחתימה וחותמת ה

 

 


