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 ח' סיון תשפ"ב ב"ה,   
 2022יוני    07 

  9/22משתתפי מכרז מס'  לכבוד 
 
 
 

 שלום רב,

 

 9/22מכרז פומבי מספר  - 1 מס'  ותמסמך הבהרהנדון: 

 ליוויו בניית תכנית פעולה  , שירותי יעוץלקבלת 

 

 כללי .1

להגשת   .1.1 האחרון  ל  הצעותהמועד  תשפ"ב)  15.6.2022יום  עד  סיוון  בשעה  ט"ז   )12:00 

 המוצבת  המכרזים  לתיבתיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות  בצהריים  

אילן   209  חדר ,  408'  מס  מבנה,  הרכש  בבניין בר  בתיבת    .באוניברסיטת  תימצא  שלא  הצעה 

 .לא תיבדקהמכרזים במועד זה 

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

 ועליו להיערך בהתאם. 

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

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

 המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

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

 .ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות

 : להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף  עמוד  שם מסמך  #

  1נספח   .1
 - למכרז

מפרט  
 השירותים

המכרז שבנדון הוא מכרז מורכב,   4-ו 3 14
ומקצוענות  מיומנות  הדורש 
ובהתאם לכך נקבעו בו תנאי סף 

 מקצועיים ראויים. 
ובעלי  הנדרש  הניסיון  לחברתנו 
בדרישות  העומדים  תפקידים 
תוצאת  מהן,  למעלה  ואף  אלו, 
פעילות של למעלה משני עשורים  
בתכנון  מקומיות  רשויות  בליווי 

 .בעינם ויוותר הסעיפים
 

http://www.biu.ac.il/
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אסטרטגיים   מהלכים  והובלת 
 שונים,  

הכלולים  הבחינה  מדדי  בכל 
מלוא  על  עומדים  אנו  במכרז 
היקף   בתחום  הן  הניקוד, 

 ההמלצות.הפעילות והן בתחום 
 

את   מבינים  איננו  זאת,  עם 
התמורה,   בעניין  החלטתכם 

 ונסביר:
 

על    2.3  –  2.1שלבים   מוערכים 
של   חודשי  בהיקף    90ידכם 

היא  המוצעת  התמורה  שעות. 
לחודש,    8,500 ש״ח    94ש״ח 

לשעה. האם לדעתכם קיים בעל 
בתנאים  לעבוד  המסוגל  מקצוע 
בדיקות   כוללת  העבודה  כאלו? 

אי פוטנציאל סטטוטוריות,  תור 
הדורשות  נוספות  ומטלות  ככלי 

 מיומנות, ניסיון ומקצוענות.  
מושגים   להיות  יכולים  לא  אלה 

 בתמורה הנקובה על ידכם.
 

נוכל  שלא  כמובן  אלו  בתנאים 
להגיש הצעה למכרז, ונתפלא על  

 אלו המסוגלים לעשות זאת.
 

לשנות   לנכון  תמצאו  באם 
להגיש  נשמח  החלטתכם, 

 הצעתנו למכרז 

 

  
 
 
 

 בברכה,
 המכרזים  יחידת

 אילן בר אוניברסיטת

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

