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 כללי .1

 חשוןב ג)כ" 12:00בשעה  201712/11/ בתאריך הינו המועד האחרון להגשת הצעות .1.1

 .(חתשע"

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יחידה, ללא זיהוי חיצוני, למעט שם המכרז ומספרו,  .1.2

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  209, חדר 408לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

. על המציע לקחת בחשבון כי לעורך לא תיבדקהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה 

המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך 

 בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.1

  צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. ההצהרות, ההוכחות וכל

 הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.1

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.
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 :דוןבנש המכרזלגבי  ותהבהרלהלן  .2

 הבהרה תשובה / שאלה סעיף עמוד #

 מסמכי המכרז

נדרשת ערבות  7.1לפי סעיף  7.1 7  .1
אך לא נמצא בין בנקאית 

 מכרז.הערבות המסמכים נוסח 

אבקש לדעת האם קיים נוסח 
מובנה או שיש להוציא רק עפ"י 

 .7.1התנאים המפורטים בסעיף 

 מכרז.במכרז אין נוסח לערבות 

ערבות המכרז צריכה לעמוד בתנאים 
 בתנאי הסף. 7.1המנויים בסעיף 

 סף להשתתפות במכרזבתנאי  8.1 8  .2
 :כתוב

וצת סיווג א' ענף קבלן רשום בקב
 .2סוג  131משנה 

 'האם קבלן רשום בקבוצת סיווג א
יכול להגיש  1סוג  131ענף משנה 

 ?מועמדות

 לא.

 שינוי בסיווג הנדרש.אין 

אנו חברה קבלנית לעבודות גמר  8.1 8  .3
המעוניינים להשתתף במכרז ובניה 
 1-סיווג הקבלני שלנו הינו גה .הנדון

אנו יכולים להשתתף אם ה .100
 ?במכרז

 .2א'  131במכרז נדרש סיווג קבלני של 

יחד עם זאת רשום שקבלנים עם סיווג גבוה 
יותר )ענף ראשי( יחושבו כעומדים בתנאי 

 (.131במקום  100הסף )לדוגמא סיווג 

האם יש רק להגיש את חוברת  19.4 18  .4
ההצעה? או גם את מסמכי המכרז 

 עותקים? 2-וההסכם ב

 על נספחיה להגיש את חוברת ההצעהיש 
 בשני עותקים. (נספח ג')

 להגיש עותק אחד של יתר המסמכים.ניתן 

 

 
 
 

 
 בברכה,

 יחידת המכרזים
 אוניברסיטת בר אילן


