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משתתפי מכרז מס' 28/18
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הנדון :מסמך הבהרה מס'  - 1מכרז מס'  28/18לשירותי נסיעה במוניות

.1

כללי
)1

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום ב' בשבט תשע"ט ( )8.1.2019בשעה .12:00

)2

יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים הנמצאת בחדר 209
בבניין  .408הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה
ועליו להיערך בהתאם.

)3

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל האישורים,
ההצהרות ,ההוכחות וכל צרופה אחרת ,כשהם מלאים כראוי.
הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת
האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.

)4

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

חתימת המציע

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

להלן תשובות לשאלות שהתקבלו לגבי המכרז שבנדון:

#

שאלה

תשובה  /הבהרה

1

האם יש חובה להציג רישיון עסק לתחנת
מוניות ברדיוס  7הק"מ המבוקש?

לא.
חובה להציג רישיון עסק לפי הדרישה בתנאי סף
סעיף .7.1
אם למציע תחנת מוניות הממוקמת ברדיוס של 7
ק"מ לכל היותר בקו אווירי ממרכז קמפוס
האוניברסיטה ברמת גן יינתן לו ניקוד במסגרת
דירוג ההצעות בשלב השני (איכות).

2

מיקומה התחבורתי של האוניברסיטה הינו
בעיתי מבחינה תחבורתית האם נושא זה
נילקח בתחשיבי המכרז?

איננו רואים בעיה במיקום האוניברסיטה אשר
נמצא על צומת מרכזית.

3

האם יש חובה להתחבר למערכת הזמנות
ממחושבת?

הדרישה היא לנהל את תהליך הזמנת המוניות
באופן ממוחשב  -ראו סעיף  2.3בנספח ( 1מפרט
השירותים).

בברכה
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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