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 זתשע" תשריב 'זב"ה, 
 2016 קטובראו 9 

 
 

 לכבוד
 17/16מס'  ול קוראקמשתתפי 

 
 שלום רב,

 
 
 

 גיץ אסטרטותחום ייערשימת מציעים בהקמת  - 17/16  מס' קוראקול  - 1מס'  ותהבהר מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

יום כ"ה בתשרי, תשע"ז, ב להיכלל ברשימת המציעים הוא האחרון להגשת הבקשההמועד  .1.1

 .בצהריים 12:00, בשעה 27.10.2016

חתומים , לקול הקוראהטפסים המצורפים  כל הגשתתעשה באמצעות  ברשימהבקשה להיכלל  .1.1

 תיבת המכרזיםל בהגשה אישית – במעטפה סגורהומלאים, יחד עם הצרופות הנדרשות, 

אילן, אוניברסיטת בר , 209חדר , 2, קומה 408הממוקמת במחלקת מכרזים והתקשרויות, בנין 

:   PDFכקובץ סרוק יחיד במתכונת בדואר אלקטרוני  -או, גן-רחוב מקס ואנה ווב, רמת

Michrazim.log@mail.biu.ac.il. 

  הבקשה על נספחיה תוגש בשפה העברית או האנגלית בלבד.

כשהוא  לבקשתו. על המציע לצרפו מהקול הקוראמסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1.1

 חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 :דוןבנש הקול הקוראלגבי  ותהבהרלהלן  .1

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמ' #

 300מדובר בניסיון מצטבר של האם  1'ג 3  .1
או  האוניברסיטאותרק מתחום  שעות

או גופים  גם מכללות שניתן לשלב
 ?שאינם מתחום זה נוספים

, כפי שרשום אוניברסיטאותלרק 
 בסעיף.

 נשאר בעינו.הסעיף 

 הוא רק עבור 1הניסיון בסעיף גהאם   .2
 ?לאוניברסיטאות נייעוץ ארגו

האם ניתן לכלול מכללות בהיקף   .3
 הניסיון הנדרש?

ברצוני לוודא שאכן קיימת האפשרות  3 1  .4
לשלוח את הבקשה במייל היות והדבר 

מצוין רק במסמכי קול הקורא ולא 
 .אודה להבהרתכם במודעה עצמה.

 .לשלוח את הבקשה במיילניתן 

ם קיימים תנאי סף/קריטריונים הא ז' 4  .5
ימים, עבור ראש הצוות המוזכר מסו

 לעיל? )כגון ניסיון נדרש(

 2ג'-ו 1ג'בסעיפים הסף תנאי 
 בלבד. מציעמיוחסים ל
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמ' #

ף האם ניתן לקבל פרטים לגבי היק כללי  .6
 ההתקשרות ותכולת העבודה הצפויה

יקטים העתידים להתקיים עבור הפרו
ככל  במסגרת ההתקשרות המדוברת?

שלא ניתן בשלב זה לקבל פרטים 
אודות עבודה צפויה, האם ניתן לקבל 

סיס היקפים כלליים משוערים על ב
 וצעו בעבר?פרויקטים שב

שירות שהאוניברסיטה זהו 
 זקוקה לו אך אין בידינו הערכה.

בתנאי סף  הוכחת עמידהטבלת  ב'פח נס  .7
 ?המספר המזההמהו  –מקצועיים 

 ?מדובר במספר תעודת זהותאם ה

 במספר תעודת זהות.מדובר 

 
 

 
 בברכה,

 יחידת המכרזים
 אוניברסיטת בר אילן


