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 ל' חשון, תש"פב"ה,  לכבוד
 2019נובמבר,  28 1952/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 בתחום החשמל שירותי תכנון וייעוץ: 1925/מכרז מס'  - 3מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

 .12:00 ( בשעה11.12.2019י"ג בכסלו תש"פ ) ביום הינולהגשת הצעות  המועד האחרון .1.1

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.2

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408בבניין 

כב לשטח האוניברסיטה על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם ר

 ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.3

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 בצע השוואה בין ההצעות. האוניברסיטה ל

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.4

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון: .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 הזמנה להציע הצעות

בפקס ו/או  מסמך ההבהרות יישלח" 12.7 13  .1
לכל מי שרכש את  בדואר אלקטרוני

 האם השתתפות במכרז. "מסמכי המכרז
, היכן וכןבמידה  ?מחייבת תשלום אגרה

 ?רוכשים את מסמכי המכרז

במכרז אינה כרוכה ההשתתפות 
 בתשלום.

 

ו א ?במתן הצעת מחיר יש צורךהאם  14.10 15  .2
 ?א'1לפי נספח  היא שהתמורה

 שיש בקשה משתמע 14.10סעיף לפי 
 מציעיםעל ה איסור ייחל" להגשת מחירים

הצעות  ו/או לתאם מחירים מי מהם ו/או
 ."אחרים עם מציעים

 ב'1-א' ו1ים היא לפי נספחהתמורה 
 ואין צורך במתן הצעת מחיר.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

ערבות עם  רשום שיש לצרף 16.2סעיף לפי  16.2 16  .3
מצוין  16.3ואילו בסעיף  הזכייה

וכן לחלט "יש את הזכות  שלאוניברסיטה
 ."להצעה י המציע"ע הערבות שצורפהאת 

 של ערבות או נספח קיימת בקשההאם 
להגיש  יש צורךהאם ו ?מכרזבמסמכי ה

או רק עם  המכרזעם מסמכי  את הערבות
 ?הזכייה

. במכרז דרישה לערבות הצעהאין 
וכן לחלט את הערבות "המשפט 

בסעיף  "י המציע להצעה"שצורפה ע
 יימחק. 16.3

כן אין דרישה לערבות ביצוע כמו 
לרבות "מילים ה י הזוכה."שתוגש ע

 יימחקו. 16.2בסעיף  "ו ערבות ביצוע

 
 

 בברכה,
 המכרזיםיחידת 

 בר אילןאוניברסיטת 


