
 יחידת המכרזים 
  מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 

5318717 03    |   ישראל    5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר     |  michrazim.log@biu.ac.il 

   |  tiful.biu.ac.il  |  Bar-Ilan university  | Ramat-Gan, 5290002 Israel 

 

1 

 
 תשפ"ב  כ"ז כסלוב"ה,  

 2021 דצמבר 1                                                                                                             
  21/21משתתפי מכרז מס'  לכבוד 

 
 
 

 שלום רב,

 

 21/21מכרז מספר  - 1 מס'  ותמסמך הבהרהנדון: 

 שונים   במקצועותלהקמת רשימת קבלני מסגרת לביצוע עבודות  

 כללי .1

הצעות   .1.1 להגשת  האחרון  טבת  )  22.12.2021יום  ב  הואהמועד  בשעה  ב"תשפי"ח   )12:00  

יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים הנמצאת   בצהריים

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים   בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן.   408בבניין    209בחדר  

 במועד זה לא תיבדק.

על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה    .1.2

 ועליו להיערך בהתאם. 

 הנחיות כניסה לקמפוס בעת הקורונה: האוניברסיטה פועלת בהתאם להנחיות התו הירוק.  .1.3

מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים, על המציע להקפיד על מתן מענה   .1.4

הצעת מציע שלא תכלול את כל    ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. 

 המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

חתום   .1.5 כשהוא  להצעתו  לצרפו  המציע  על  מהמכרז.  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  הבהרה  מסמך 

 הגיש שאלות.  ומאושר על ידו, גם אם לא

 : להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף  עמוד  שם מסמך  #

-פרק א'  .1
 כללי

 תחום השילוט אינו קיים במכרז ?לאיזו קטגוריה שייך קבלן שילוט 1.3 2

-פרק א'  .2
 כללי

במכרז   1.3 2 האם  לבדוק  מבקשים 
מסגרת הנ"ל ישנם גם עבודות פינוי  

 הקשור לנושא זה.אסבסט וכל 

וברשותי  מורשים  קבלנים  אנחנו 
 תעודת סוקר אסבסט. 

העבודות   כלל  את  כולל  המכרז 
עפ"י סעיפי "דקל" ) ניתן לצפות  
סעיפי   האם  ולבדוק  במחירון 

 אסבסט מופיעים בו(. 

 

  -פרק ג'  .3
ההכרעה 

 במכרז 

- ו 9
13 

- ו 7
7.6 

חוץ   .1 נוספת  הנחה  לגבי 
האם   23%הקבועה   מהנחה

הצעות    מכרז.  1 כולל  אינו  זה 
מחיר והוא מבוסס על בחינה 
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כי   , במכרז  אותה  לרשום  צריך 
 לא ראיתי מקום לרשום אותה ?

המלצות  .2 לצרף  אפשר  האם 
לקוחות   אצלי  עבודה  ממזמיני 

  שעבדתי איתם?

בלבד לא   .איכותנית  במכרז 
 .צריך לתת הנחה נוספת

קבועה       סל  בכל  ההנחה 
 .מראש במכרז

יש  2  מזמיני  פרטי  את  לפרט. 
 עבודות  וצעוב  להם  העבודות

 מזמיני  3  לפחות  נדרשים)
במסגרת   (שונים  עבודות

ב'( )נספח  ההצעה  , חוברת 
שההתקשרות יוצגו   עבודות 

  .מול המציע בלבד

האם מחירי דקל בר אילן , זהים  .1 כללי כללי כללי  .4
המאגר   של למחירי  הממשלתי 

 חב' דקל?
האם ניתן לקבל את מחירי דקל  .2

בר אילן למייל או לינק , על מנת 
 לצפות במחירים ? 

בר אילן מבוססים דקל  מחירי  .1
בתוספת  דקל  מחירי  על 
אילן  שבר  ייחודים  פריטים 

  מזמינה.

ונשלחו הרשאה    נפתחה.2
ה  אליכם   תחברות הפרטי 

 .לדקל

לצפייה במחירון  אבקש הרשאה   כללי כללי כללי  .5
 .דקל

אליהרשאה    נפתחה    כםונשלחו 
 .תחברות לדקלהפרטי ה

לא   4למכרז   כללי כללי כללי  .6 שונים.  נספחים 
יש   אילו מהנספחים  בדיוק  מובן 

 להגיש בהצעה ואילו לא.

הוראות פירוט    הכנת   לגבי   ראו 
 לכתב המכרז. 11ס'  ההצעה

חוברת  את  ולמלא  לחתום  יש 
ונספחיה   ובנוסף, ההצעה 

וד'   ג'  א',  הנספחים  על  לחתום 
 במקומות המיועדים לכך. 

 

-פרק ד'  .7
אופן  

התנהלות  
 המכרז 

הצעות   12.2 20 להגיש  ניתן  ממתי  החל 
 בתיבת המכרזים ?

 הליך  סיום  לאחר  תוגש  המעטפה
 מיום  יאוחר  ולא  ההבהרות

  טבת   ח"י)  22.12.2021
  12:00  בשעה  (ב"תשפ

  המכרזים  לתיבת  בצהריים
  209 חדר ,  408 בבניין המוצבת

 גן ברמת אילן בר באוניברסיטת

-פרק ב'  .8
תנאי הסף 

למשתתפים 
 במכרז 

הצעה   6.1 7 להגיש  מעוניינת  חברתנו 
מקצוע   בסל/  שבנדון    –  3במכרז 

 .פיתוח

בעלת  רשום  קבלן  הינה  חברתנו 
  –   100רשיון קבלן בענפים הבאים:  

יכול הקבלן    ראשי  לענף  רשום 
העב  ספקל הכלולות ואת  דות 

ענף   אותו  של  המשנה  בענפי 
 .ראשי

http://www.biu.ac.il/
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ג' בסיווג  כבישים   –   200;  1בניה 
ג'  בסיווג  ופיתוח    260;  4תשתית 

בסיווג   וניקוז  ביוב  מים,  קווי  ביצוע 
 .2ב'

 

לתנאי המכרז,   6.1בהתאם לסעיף  
בסל   הצעה  מגיש  פיתוח    –  3על 

מרשם  קבלן  רשיון  בעלת  להיות 
בענפים   ג'  200הקבלנים    1בסיווג 

וגם בענף   1בסיוג א'  111וגם בענף  
 ;1בסיווג ב' 132

קבלן   רשיון  בעלת  וחברתנו  היות 
,  1בסיווג ג'  100רשום בענף ראשי  

הינה רשאית לבצע את כל העבודות 
בענפי משנה הרשומים תחנת ענף 

  1בסיוג א'  111, לרבות ענפים  100
 .1בסיווג ב' 132וגם בענף 

 

ל לעיל,  האמור  חברתנו לאור  דעת 
הנדרשים  הסף  בתנאי  עומדת  היא 

 .על ידכם

כי   הבהרה/אישור  לקבלת  אודה 
מציע שהינו בעלן רשיון קבלן מרשם  

ראשיים   בענפים    200הקבלנים 
ג' ג'  100ובענף    4בסיווג  ,  1בסיווג 

המכרז  של  הסף  בתנאי  עומד 
 שבנדון.

  
 
 
 

 בברכה,
 המכרזים  יחידת

 אילן בר אוניברסיטת

http://www.biu.ac.il/

