מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

Tenders Unit

ב"ה ,ה' אלול ,תשע"ט
 5ספטמבר2019 ,

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 17/19

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  - 3מכרז מס'  17/19לאספקת ציוד משקי
כללי

.1

.1.1

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום י"ב באלול תשע"ט ( )12.9.2019בשעה .12:00

 .1.2יש 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.
 .1.3על 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.
 .1.4מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום
ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות.
להלן הבהרות לגבי טבלת הצעת המחיר המתוקנת שנשלחה יחד עם מסמך הבהרה מס' 2

.2

מצורפת למסמך זה טבלת הצעת מחיר מתוקנת  -בראש העמוד שלה כתוב "גרסה מתוקנת  ."5.9.19יש
להגיש טבלה זו במקום הטבלה המתוקנת שנשלחה יחד עם מסמך הבהרות .2
סעיף
בטבלה

שאלה

תשובה  /הבהרה

#
.1

7

מטליות מיקרופייבר  - 38/40מידות לא קיימות.
מידות קיימות  30/30ס"מ או  50/80ס"מ.

מידות המטליות תהיינה מ30/30-
עד  40/40ס"מ.

.2

14 ,13

מבקשים למחוק את המילים ספיד כלור על מנת
שלא להעדיף חברה מסוימת או להוסיף את
המילים שווה ערך.

המילים "ספיד כלור" ימחקו.

.3

17

מטהר אוויר למתקן לא חשמלי על סוללות מגיע
 250סמ"ק ולא  330מ"ל .נבקש לתקן בהתאם.

יתוקן ל 250-מ"ל.

.4

19

נוזל כלים  4ליטר היה בטבלה הראשונית עם 12
אחוז חומר פעיל ואילו בטבלה האחרונה תוקן ל24
אחוז האם אכן? או שיש כאן טעות סופר.

אכן תוקן ל.24%-

חתימת המציע

(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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תשובה  /הבהרה

סעיף

שאלה

.5

22

נייר צץ רץ מגיע בד"כ  22*20או  21*20נבקש לאשר המידה הנדרשת לדף היא 21/24
ס"מ 4000 .דפים במארז במשקל
בהתאם.
של בין  6.8ק"ג עד  7ק"ג.
משקל חבילה של צץ רץ מגיע  420גרם .נבקש
נדרשות בין  12ל 16-חבילות
לאשר בהתאם אין בשוק אריזות של  530גרם.
במארז.
נבקש לתקן במקום  12יחידות בחבילה לרשום
 4000יחידות בקרטון במשקל  4.3עד  5ק"ג.
נייר צץ רץ לבן חד שכבתי  4000יחידות בחבילה.
מקובל להציע מחיר למארז שלם של  4000יחידות.
ביקשתם  12יחידות בחבילה ,לא קיים אריזת 12
יחידות .מקובל  250יחידות ( 16אריזות של 250
דפים סה"כ  4000יחידות).

.6

32 ,31 ,30

אנו מניחים שכוונתכם לפח עם מכסה המכונים
"פח שובך" נבקש לתקן בהתאם אחרת המציעים
יספקו פח ללא מכסה שזה למעשה דלי.

כוונתנו לפח ללא מכסה.
אם למציע אין פח ללא מכסה
אפשר לספק פח שובך עם מכסה.

.7

36

שקיות ניילון  HD 50/50מגיעים בד"כ באריזת 50
שקיות ולא  100בחבילה .נבקש לתקן בהתאם או
לחילופין להציע על  100שקיות אך בפועל לספק 50
שקיות ומחיר בהתאמה.

נותר  100בחבילה.

בברכה
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן

חתימת המציע

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