
 אגף תכנון ארגון ולוגיסטיקה
מחלקת רכש מכרזים 

 והתקשרויות

Planning Organization & Logistics 

Tenders & Contracts Unit 

 

 המציע תחתימ
 התאגיד(חותמת בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 

Tel: 03 531 8552 :טל   Fax: 03 531 8552 :פקס  michrazim.log@mail.biu.ac.il   

Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il , ישראל52900אילן, רמת גן -אוניברסיטת בר •   

1  

 ותשע" אבב"ה, 
 2016, אוגוסט 

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

 

 שלום רב,

 4ות מס' הבהר מסמךהנדון: 
 

 :מטעם האוניברסיטההבהרות  .1

 

בתנאי  7.1העונה על דרישות סעיף ראש צוות... "במקום נפלה טעות כתיב. , 4בעמוד  1.9בסעיף  .1.1

חבר "במקום ו ."בתנאי הסף 8.1העונה על דרישות סעיף ... ראש צוות", צריך להיות "הסף

אשר עונה על חבר צוות... "צריך להיות  "בתנאי הסף 7.2אשר עונה על דרישות סעיף צוות... 
 . "בתנאי הסף 8.2דרישות סעיף 

. המציעמתייחס להוכחת ניסיון של   7.1תנאי הסף כי בשנית, מפאת חשיבות הדבר, מובהר  .1.2

המבנה השלים את תכנונו האדריכלי של / אדריכל אחר, חבר הצוות / ככל שראש הצוות כן, על 
בתנאי  המציעת עמידהוכחת לצורך , ניתן להציג מבנה זה מציעב ובמסגרת העסקתהמוצג, 

   .7.1הסף 

 המיועד  ראש הצוות או המציעאשר  ניתן להציג מבנהבשלב זה  :איכות – השנישלב הלגבי  .1.1

מבנה להציג  (שם הדוגמאל)כן, ניתן על  .תכנונו האדריכלי השלים את ,המיועד חבר הצוות או

ובין בעצמו השלים את תכנונו האדריכלי, בין במסגרת העסקתו במציע ראש הצוות  אשר
 י שאינו המציע.במסגרת העסקתו אצל מ

פסים הטש בעוד ;7.1 לבחינת עמידת המציע בתנאי הסףמשמש אך ורק  41בעמוד הטופס  .1.4
שבים אנו איכות. שלב  –השלב השני צבירת ניקוד במסגרת משמשים לצורך  45-ו 44בעמודים 

יציין לשם מבנה על המציע לשקול היטב, מבעוד מועד ובשום שכל, איזה כי על הדגשתנו 
 איכות מירבי. נוספים יציין לצורך צבירת ניקודמבנים הוכחת עמידתו בתנאי הסף ואיזה 

אף אם בהמשך יצוין , שאינו עומד בתנאי הסף, עלול לגרום לפסילת ההצעהמבנה מודגש: ציון 

 .אחר שיכול למלא אחר תנאי הסףמבנה 

תי ב, ובו חלופה שכותרתה 'מעודכן'' 41עמוד שעבר  עובשבמצד האוניברסיטה, פורסם בשגגה  .1.5
שפירסמה  (שם 1בשאלה ) 1הבהרות מס' מסמך בשמדובר בשגגה משום מלון, פנסיון, מעונות'. 

 . יישאר על כנו 7.1סעיף והוחלט ש התקבלה בקשת השינוי שהוגשה לא, האוניברסיטה
לעשות  יששכותרתו 'מעודכן' וש 43לעשות שימוש בעמוד  איןבזה כי מובהר ומודגש  לכן,

   .בחוברת המכרזשנמצא  המקורי 43עמוד בטופס רק שימוש 

יש  כן –שפורסם בשבוע שעבר  ('מעודכן'כותרת הנושא  – תצהיר המציע)המעודכן  46עמוד  .1.6
 .(תוקנה בו טעות סופר במספר המכרז)שימוש  לעשות בו

. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרזמסמך הבהרה זה  .2
   גם אם לא הגיש שאלות.על ידו, 

 
 בברכה,

 יחידת המכרזים
 אוניברסיטת בר אילן

 

mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il

