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 ותשע" מוזתב"ה, 
 2016, וגוסטא 

 
 )למעט מעבדות(שירותי אדריכלות לאוניברסיטה  - 169/המשתתפים במכרז  :לכבוד

 

 שלום רב,

 1ות מס' הבהר מסמךהנדון: 
 

( בין ה-את שובר התשלום ניתן לאסוף בימי עבודה )א  איסוף שובר התשלום:ושעות לגבי מיקום  הבהרה .1

משרדי  (14.8.2016)ט' באב ביום גן. -( בקמפוס רמת2)קומה  408בבניין  15:30-ל 8:30 ותהשע

 או ג'רמי. דודו , נא לפנות ליוסימסעדת רוזמרין.  נמצא מול 408בניין . האוניברסיטה יהיו סגורים

באמצעות כמובהר במסמכי המכרז, לא תותר כניסה עם רכב לשטח הקמפוס. את התשלום יש לבצע 

עד המועד האחרון להגשת הצעות ולצרף את ספח השובר  ,בבנק מסחרי )שאינו בנק הדואר(השובר, 

 )יוסי(  03-7384323טלפון להודעה מקדימה על כוונה לאסוף שובר: המשולם למעטפת ההצעה המוגשת. 

 . (ודוד) 03-7384557או 

 :מענה לשאלות שהתקבלו .2

 מענה שאלה

הוכחת עמידה בתנאי מוצג לצורך ההאם המבנה  -
לצבירת ניקוד  גםיכול לשמש  (7.1סעיף ) הסף

 ?(10סעיף ) איכות-בשלב השני

 
   .שליליתתשובה ה -

 אינו  - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףמוצג ההמבנה 
 . (איכות)השני יכול לשמש גם לצבירת ניקוד בשלב 

 

  :חוברת ההצעה() 2נספח שאלות לגבי שתי 

-'אם צריך להציג עבור הניקוד בשלב אהלא ברור  -
ואז למלא את  ,( פרויקט אחד43 דו)עמ תנאי סף

הפרטים על אותו הפרוייקט גם עבור ניקוד בשלב 
 (?44 וד)עמ איכות-'ב

יש להציג יותר האם  לא ברור מהכתוב, כןכמו  -
 מפרוייקט אחד העומד בתנאי הסף? 

 

 
דרש נ ,7.1עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף וכחת השם ל -

 בלבד אחדמבנה  – (43הטופס בעמוד על גבי )להציג 
  .במצטבר זה סףהמקיים את כל דרישות תנאי 

 כברשמבנה  ,(איכות) בשלב השניהציג שוב ולניתן ל לא -
הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף לצורך הוצג 

לא  – יפעל בניגוד לאמור בהבהרה זור שאמציע  .7.1
גם  וששב והציג אמורכמבנה  ןניקוד בגישום זכה לי

 תעבור הצעתו לשלב השני.אכן , לו (איכות)בשלב השני 
 

רציתי לדעת אם אנחנו עומדים בתנאי הסף של  -
 של עבודות קודמות[. כרז ]כאן הובא פירוט המ

 ה לפרוייקטיהפניכאן נעשתה ]פרויקט האם  -
? או האם סך יכול לענות כל תנאי הסף [כלשהו

שאנו עוסקים בהם יכול  םיהפרויקטים החינוכי
 להיות שיקול לטובת השתתפותינו במכרז? 

 .תרשמו מעבודותינונשמח שתכנסו לאתר שלנו ות -

 

 
מבעוד מועד בדבר חווה דעתה  אינההאוניברסיטה  -

תנאי סף דרישות ב ,תענייניםמעמידה של ה או אי עמיד
     .במכרז

 ;המכרזסמכי ממתבקשים לקרוא בעיון רב את הנכם  -
רה שאלות הבה (ל"/דואבכתב)פנות הלניתן , הנחוץ לככו

  .וספציפיות להוראות המכרז ותנאי
 

 
 במכרז  השתתפות דמי את לשלם אפשר האם -

 צורך ללא, בטלפון או האוניברסיטה באתר

 ?לאוניברסיטה להגיע

התשלום מתבצע בבנק מסחרי )למעט בנק  כאמור, -
. כך נהוג בכל מכרזי שוברהדואר( באמצעות 

 האוניברסיטה.
התשלום הנזכר באמצעות באפשרותכם לשלם את  -

ביום גם  -השובר עד המועד האחרון להגשת הצעות 
ההגשה עצמו, לו תחפצו בכך, ובלבד שההצעה עם השובר 

תהיה בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת 
 הצעות.
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ככל שלא יעלה בידיכם להגיע לאסוף את השובר ולבצע  -
 –את התשלום אלא רק ביום האחרון להגשת ההצעות 

לפני , פרק זמן מספיק בשעת ההגעהנא הקדימו אזי, 
, אספו את השובר ושלמו במכרז הקבועהשעת ההגשה 

)בקמפוס ובקרבתו יש סניפים של בנקים מסחריים  אותו
המועד האחרון  טרםוהכל  -וצרפו להצעתכם , אחדים(

 להגשת ההצעה.
 

האם יוכל כן, אם  ?תקיים מפגש מציעיםיהאם  -
לייצג את המציע מי שאינו ראש הצוות או חבר 

 ?הצוות

 זה לא נקבע מפגש מציעים. במכרז  -

. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר וה חלק בלתי נפרד מהמכרזמהומסמך הבהרה זה  .3
 על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 
 

 בברכה,
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן
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