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 ותשע" תמוזב"ה, 
 2016, אוגוסט 

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

 

 שלום רב,

 2ות מס' הבהר מסמךהנדון: 
 
 
 

 :מענה לשאלות שהתקבלו .1

 

 מענה שאלה

בחוברת המכרז מיועד  43להבנתנו, עמוד  -
 44, ועמוד 7.1לבחינת עמידה בתנאי הסף 

לשכפלו. מיועד לפרוייקט/ים נוספים וניתן 
האם לצרף את העמודים הנוספים )מספרי 

 ?44נוספים( כנספח נפרד או אחרי עמוד  44

 

 

 
 7.1להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף מיועד  43עמוד  -

 מיועד לצורך צבירת ניקוד בשלב השני )איכות(. 44עמוד  -

המציע יכול לשכפל עמוד זה , "44כפי שמצויין במפורש בעמוד  -
אף שאין מגבלה על מספר )לצורך פירוט ניסיון נוסף 

השכפולים, בהחלט יש מגבלה לניקוד המירבי שניתן לצבור 
".  נא לצרף את השכפולים הנוספים של .)לעיל 10ראו סעיף  –

 ברצף אחד ולא כנספח נפרד. 44עמוד 

נו בשאלתכם השתמשתם במילים "פרוייקט/ים נוספים': א -
מבנה מבהירים כי אין להציג 'פרוייקט' אלא יש להציג 

 . 44-ו 43. ראו נא ההבהרה בגופן בצבע אדום בעמודים ספציפי
 

 .45לא ברורה לנו מהותו של עמוד  -
 

תקופת הניסיון של המציע במתן מיועד להוכחת  45עמוד  -
שירותים אדריכליים לגופים הכפופים לחוק חובת המכרזים, 

- 1987-, תשמ"ח(מכרזים)ו/או לתקנות העיריות  1992-תשנ"ב
)ראו  10.2לפי סעיף בשלב השני )איכות(  צבירת ניקודלצורך  -

 לכתב המכרז(.  14עמוד 

וט ניסיון ( לצורך פיר45המציע יכול לשכפל טופס זה )עמוד  -
נוסף. אף שאין מגבלה על מספר השכפולים, בהחלט יש מגבלה 

לכתב המכרז.  10.2ראו סעיף  –לניקוד המירבי שניתן לצבור 
לא יתקבלו טבלאות שנוצרו על ידי המציע, אף אם הן זהות 

 .לא יימנה –במבנה! ניסיון שיצויין בטבלה כזו 
 

 
אחד בכל  האם יש צורך ביותר מפרוייקט -

שלב? והאם יש לכך חשיבות מבחינת 
 דרוג/ניקוד?

 

 
, נדרש 7.1לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף  -

 אחד בלבדמבנה  –( 43להציג )על גבי הטופס בעמוד 
 המקיים את כל דרישות תנאי סף זה במצטבר. 

 : 10סעיף  –ניקוד בשלב השני )איכות(  צבירתלצורך  -
כפי שמצויין ניתן )ואף כדאי( להציג מבנים אחדים. 

המציע יכול לשכפל עמוד זה לצורך , "44במפורש בעמוד 
אף שאין מגבלה על מספר השכפולים, )פירוט ניסיון נוסף 

ראו  –בהחלט יש מגבלה לניקוד המירבי שניתן לצבור 
".  נא לצרף את השכפולים הנוספים של .)לעיל 10סעיף 
 אחד ולא כנספח נפרד.ברצף  44עמוד 

בשאלתכם השתמשתם במילים "פרוייקט': אנו מבהירים  -
. ראו מבנה ספציפיכי אין להציג 'פרוייקט' אלא יש להציג 

 . 44-ו 43נא ההבהרה בגופן בצבע אדום בעמודים 
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בתנאי הסף: כאשר המציע  5.2לגבי סעיף  -
הוא חברה בע"מ וראש הצוות המיועד הוא 

עמידה בתנאי הסף של מנכ"ל החברה, האם 
החברה בע"מ משמעה עמידה של המציע 

  בתנאי הסף?

אם המציע הוא חברה בע"מ, אזי על החברה בע"מ )=המציע(  -
  7, 6להוכיח עמידתה בתנאי הסף בסעיפים 

 . 8-ו

המנכ"ל יכול לשמש כראש צוות ובלבד שעונה על כל הדרישות  -
 המנויות במכרז לגבי 'ראש הצוות'.

 
המשמש להוכחת עמידה בתנאי האם מבנה  -

( יכול לשמש גם לצבירת ניקוד 7.1הסף )
 בשלב השני )איכות(?

  . 1ראו המענה לשאלה דומה במסמך הבהרות מס'  -

הערה  45האם ניתן להוסיף לטופס בעמוד  -
בכתב יד ]כאן צויין התוכן המבוקש[ והאם 

תוספת הערה כזו קבילה ומקובלת ולא 
 תגרום לפסילת ההצעה.

כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה מופנים לאיסור רישום הנכם  -
אי עמידה בדרישה זו עלולה   !או הסתייגות במסמכי המכרז

 .לגרום לפסילת ההצעה

חלק ממורשי החתימה טסים לחו"ל. האם  -
ניתן להגיש את ההצעה מספר ימים קודם 

 למועד האחרון להגשת הצעות?

 האחרוןבאפשרות מציע להגיש את הצעתו קודם למועד  -
להגשת הצעות. אך הדבר ייעשה על אחריותו המלאה 

והבלעדית של המציע. באשר בין מועד ההגשה המוקדם של 
ההצעה מצד המציע ועד המועד האחרון להגשת הצעות עשויה 
האוניברסיטה לפרסם הודעות הבהרה נוספות או לערוך תיקון 

 בתנאי המכרז. 

והסגורה של , הגשת ההצעה החתומה מבחינת האוניברסיטה -
מציע לתיבת המכרזים, יכולה להיעשות גם על ידי שליח 
מטעם המציע, ואין חובה כי תוגש דווקא על ידי מורשי 

החתימה במציע. ובלבד שההצעה עצמה )בתוך המעטפה 
הסגורה( חתומה כנדרש במסמכי המכרז על ידי מורשי 

 החתימה המוסמכים לחייב את המציע.
 

. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר ק בלתי נפרד מהמכרזמהווה חלמסמך הבהרה זה  .2
 על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 
 

 בברכה,
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן
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