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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

   שבט, תשפ"אבכ' ב"ה,  לכבוד
 2021פברואר,  ב 2 20/20משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 אספקת גלילי גז לאוניברסיטה – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 11/2/2021במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . 30/3/2020תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא   .1.3

בבניין   הנמצאת  המכרזים  חדר  408בתיבת  להגשת   209,  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא 

  ההצעות.

  המכרזים במועד זה לא תיבדק. הצעה שלא תימצא בתיבת

על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב 

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

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

  לאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מ

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

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

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

אישור רו"ח על היקף מחזור העסקים. על המציע למלא את  למסמך הבהרות זה מצורף נוסח   .1.6

 .מסמך מטעם רואה החשבון בנוסח תואם לנדרש  הפרטים על גבי

 
 
 

 בברכה, 
 המכרזים יחידת  

 אוניברסיטת בר אילן 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 
 שאלות שהועלו על ידי מציעים: 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

1.  2 1.3 
שנים, בעוד שבעמ'  6מקסימום תקופת ההתקשרות 

מצוין שתקופת ההתקשרות המקסימלית  4.2סעיף  45
 שנים נבקש הבהרה 5הינה 

 שנים 5תקופת ההתקשרות המירבית הינה של 

2.  8 9.4.(1) 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף  

 להוראות כל דין החל". 
 הסעיף יישאר בעינו 

3.  9 11.10.1 

בסעיף זה רשום שלא יתקיים כנס מציעים. מאידך  
למסמכי   4.1וסעיף   1.1מסעיפים אחרים, למשל סעיף 

המכרז, עולה כי עשוי להתקיים מפגש מציעים. על כן,  
 נבקש להבהיר האם יתקיים מפגש מציעים, אם לאו.  

 מציע שיהיה מעוניין בכך יוכל לתאם מועד לסיור 

4.  12 17.1 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף  

 להוראות כל דין החל". 
 הסעיף יישאר בעינו 

5.  12 17.2 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף  

 להוראות כל דין החל". 
 הסעיף יישאר בעינו 

6.  12 20.2 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף  

 להוראות כל דין החל". 
 הסעיף יישאר בעינו 

7.  12 20.3 

מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: ""במקרה של  
שינוי תנאי המכרז כאמור יידחה המועד להגשת 
ההצעות במכרז לצורך היערכות המציעים ומתן  

 אפשרות לעדכון הצעתם".  

 מקובל

 השירותים מפרט 

8.  13 1.2 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובכפוף להוראות 

 כל דין החל". 
 הסעיף יישאר בעינו 

9.  13 1 
-כל הגלילים שלא יהיו בשימוש יישמרו באתר הספק 

 נבקש הערכה על כמה גלילים מדובר? 
 גלילים  20-כרגע כ
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

10.  17 6 
"הגורם המוסמך להוציא הזמנה  –אופן ביצוע ההזמנה 

האם כל  –לספק הינו מדור רכש מחקר וחומ"ס בלבד" 
 ?ינהל כרטיס לקוח נפרד (ברמת גן)קמפוס 

הספק יקבל הזמנה נפרדת עבור כל מעבדה )דרך  
מחלקת הרכש(. חשבונית נפרדת תופק עבור כל  

 הזמנה.  

11.  14 3.1 
מהי כמות הגלילים הקיימת כיום באוני'? נבקש לקבל  

 הערכה לכך 
 גלילים  900-כ

 הסעיף יישאר בעינו  ימי עסקים".  14נבקש להאריך ל"עד  8.1 18  .12

13.  18 
8.3+ 
8.4 

 הסעיף יישאר בעינו  12:00נבקש לשנות עד השעה 

14.  18 8.5 

שעות מרגע קבלת  24מבוקש כי לאחר המילים: "בתוך 
ההזמנה" יתווסף: "אם מועד האספקה נופל על יום  

שבת ו/או חג, תתבצע האספקה ביום העסקים הראשון 
 שלאחר מכן".  

 מקובל

 הסעיף יישאר בעינו  שעות".  48-72נבקש להאריך ל"  8.5 18  .15

16.  19 10.1 

תקין ביום  במקרה של גליל תקול נבקש לספק גליל 
  האספקה הבא 

 האספקה תתבצע בהתאם לאילוצי החוקר 

נבקש להוסיף במקרה של תערובות או גלילי יבוא תוך 
 ימי עסקים.  7

 מקובל

 הסעיף יישאר בעינו  .  18חודשים במקום  6 -נבקש לשנות ל 11.2 20  .17

18.  21 14.9 
נבקש כי יוצב שטיח גומי לבלימת זעזועים ביציאה  

 מהמעליות 
לא מקובל, הספק ייעזר בעגלות ייעודיות בעלות גלגלי  

 גומי מתאימים. 

19.  21 15.4 

לחלק מהבניינים אין מעליות והאספקה תתבצע באופן 
האם ניתן לקבוע סיור  –מרתף"  /  רגלי לקומות עליונות

לאפיין ולבחון את מקדים למקומות שלהלן על מנת 
 ?אופן הפריקה בהתאם

למיטב ידיעת האוניברסיטה אין כיום מעבדות שאינן  
 נגישות. מקרים שיתגלו בהמשך יטופלו נקודתית. 

20.  21 15.4 
זה   סעיף  למחוק  גלילים   - נבקש  לשנע  אפשרות  אין 

 במדרגות מבחינה בטיחותית 
 האוניברסיטה שיקפה את המציאות הקיימת בה.
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

בצורה  גלילים  העברת  המצריכות  בודדות  מעבדות  יש 
בטיחותית למעבדות אלו . לכן במקרים חריגים אלו על 

 הספק להשתמש בעגלה תקנית ייעודית לכך .  

21.  21 14.9 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שמדובר 
של  האחריות  הגבלת  לגובה  ועד  בלבד  ישיר  בנזק 

 הספק, כהגדרתו להלן". 
 הסעיף יישאר בעינו 

22.  24 21 

מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף, במילים:  
"חפיפה זו תהיה באחריות הספק ועל חשבונו". כן  
מבוקש למחוק את המשפט: "האוניברסיטה תהיה 

 רשאית לעכב תשלום.." ועד לסופו.  

 הסעיף יישאר בעינו 

23.  26 
נספח 

 א'1
נבקש לקבל פירוט של סוגי הגלילים לפי גודל וצילום  

 על מנת שנוכל להתייחס מקצועית.  
. מצורפות  לכל סוג גז צויין בפירוש מהו הנפח בטבלה

 תמונות.

24.  26 
נספח 

 א'1
  YGEN SPHEREXO -לא ברור מהמצוין מהו הגז  

BALLS for portable oxygen 
 מדובר בספירה חמצן   0נשמטה האות 

25.  26 
נספח 

 א'1

נבקש להוסיף: יפונו גזים מזוהים, שאינם רעילים ואינם 
קורוזיביים מלווים בגיליון בטיחות ובכפוף לאישור  

 ממונה בטיחות הספק.  
 הרשימה מובאת בנספח שצורף למכרז

26.  

מסמך 
נוהל 

בטיחות   
 3עמ 

5.2/5.5 

נבקש להבהיר כי באחריות הספק להכשיר את עובדיו  
, יחד עם זאת  באופן שוטף כפי שמתבצע בחברתנו

פעילות אספקת הגז הינו תהליך שגרתי ואין זה  
פרויקט , אנא הבהירו האם דרישה להכנת תוכנית  

 בטיחות חלה על פעילות זו?

 אין צורך בהכנת תוכנית בטיחות  

27.  

מסמך 
נוהל 

בטיחות   
 4עמ 

7 

סקר והערכת סיכונים: פעילות אספקת הגז הינו תהליך 
שגרתי. בסעיף זה מודגש כי סקר יבוצע עבור פרויקט.  
האם דרישה לסקר והערכת סיכונים חלה על הפעילות 

 ?הספקשל 

חיובי חובת עריכת סקר סיכונים חלה על כל זוכה .  
הסקר יבוצע אחת לשנה על ידי ממונה בטיחות של  

 ר בפעילות רוטינית  החברה  מאחר ומדוב

 חוברת ההצעה 

 מה הדרישה לגבי החזקת תעודות איזו?  ד'  7 34  .28
  ISOעל המציע להציג תעודות הסמכה של תקני 

 העדכניים במועד ההגשה.
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

 ה' 7 34  .29
אמצעי המציעה וחוסנו הכלכלי סעיפים ד + ה האם 

-2017מחויב להגיש אישור מחזור עסקים, בין השנים  
2020 

,  2017יצרף אישור מחזור עסקים בגין השנים המציע 
 , בהתאם לנוסח המצורף. 2019-ו 2018

 הסכם 

30.  45 2.2. 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בתיאום 

 עם הספק מראש". 
 מקובל

31.  45 3.1 
מבוקש כי ברישא של הסעיף יתווסף: "בכפוף לקיום  

התחייבויות האוניברסיטה בהתאם להסכם זה ומכרז 
 זה".  

 מקובל  לא

32.  45 3.2 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בתיאום 

 עם הספק מראש". 
 מקובל

33.  45 4.3. 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "זאת לאחר  

שניתנה לספק התראה על כך בכתב ומתן תקופה של 
 ימים לתיקון ההפרה".   7

 מקובל

34.  45 4.4 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "מוסכם ומובהר  
כי הספק יהיה זכאי לתשלום עבור גלילי הגז שסופקו  

 על ידו לאוניברסיטה בפועל".
 מקובל

35.  46 6.2 
ש להוסיף בכפוף לתקנים המתאימים, זאת לפי סעיף י

 בדיקת הגלילים –  במפרט 10.2
 הסעיף יישאר בעינו 

36.  46 6.3. 
מבוקש למחוק את המשפט הבא: "למען הסר ספק, 

אחריות הספק אינה תלויה באחריות יצרן הציוד והגזים 
 המסופקים". 

 הסעיף יישאר בעינו 

37.  46 6.7 

מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "יחד עם זאת,  
 :מוסכם ומובהר כי הספק לא יישא באחריות ל

 נזק עקיף   .1

 ו/או תוצאתי   .2

 ו/או נזקי אובדן רווחים   .3

 ו/או אובדן הכנסות   .4

 הסעיף יישאר בעינו 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

 ו/או אובדן הזדמנות עסקית של האוניברסיטה   .5

 ו/או של מי מטעמה,   .6

וכן לא יישא באחריות לנזקים שמקורם במעשה  .7

 ו/או במחדל של האוניברסיטה ו/או מי מטעמה,  

וכן לא יישא באחריות לנזק שמקורו במעשה ו/או   .8

 במחדל של צדדים שלישיים 

 ו/או כתוצאה מאירוע כוח עליון, כהגדרתו להלן.   .9

בכל מקרה, אחריות הספק על פי הסכם זה ומכרז  .10

ל _______________  זה תהיה מוגבלת לסך ש 

 "(". הגבלת האחריות של הספקש"ח )להלן: " 

38.  46 6.8 
מבוקש כי ברישא של הסעיף יתווסף: "בכפוף לאמור  

 לעיל". 6.7בסעיף 
 הסעיף יישאר בעינו 

39.  46 6.9 

מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "למעט אם 
מדובר באובדן ו/או בנזק שמקורו במעשה ו/או במחדל 
של האוניברסיטה ו/או של מי מטעמה, שהרי אז תישא 

 האוניברסיטה באחריות כאמור". 

 הסעיף יישאר בעינו 

40.  47 6.10 

, בנוסח הבא: "אם אחד 6.10מבוקש להוסיף את סעיף 
יעמוד בהוראות הסכם זה ומכרז זה,  הצדדים לא 

מסיבה כלשהי שאינה תלויה בו ואינה ידועה לו במועד 
חתימת הסכם זה, ואשר מקורה בנסיבות או אירועים  

אירוע שאינם ולא יכולים להיות בשליטתו )לעיל ולהלן: " 
"(, אי העמידה בהתחייבות לא תהווה הפרה כוח עליון

כל פיצוי ו/או  של הוראות מסמך זה והוא לא יחויב ב
 שיפוי שהוא בגין כך.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו באירועים  
 הבאים מצב של כוח עליון:  

 אסון טבע; 

 יישאר בעינו  הסעיף
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

 מצב מלחמה; 
 גיוס כללי הגורם למחסור בכוח אדם;  

מחסור באספקת חומרי גלם ו/או חלקי חילוף שאינו  
)לעניין זה מובהר כי הספק אינו נכנס  קבשליטת הספ

 עלי הספק שלו ואינו אחראי למעשיו ו/או למחדליו(; בנ
התפרצות בלתי צפויה של מחלה או מגיפה שאינה 

 בשליטת הספק; 
תקלות באספקת החשמל במתקן הייצור של הספק  

 שאינן בשליטתו; 
הפרעות באספקת המים למתקן הייצור של הספק  

 שאינן בשליטתו; 
שביתה או השבתה כלל ארציים או כלל חברתיים  

 )דהיינו, שביתה או השבתה כוללת אצל צד להסכם(,  
שביתה או השבתה בנמלי ישראל )יבשתי, ימי או  

 אווירי(,  
הפרעות בייצור ואספקה  אצל ספקים בחו"ל או ביבוא  

 לישראל". 

41.  48 9.4. 

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "מובהר כי אין  
באמור לעיל כדי לגרוע מחובת האוניברסיטה להחזיק  

בכל היתר ו/או רישיון ו/או אישור הנדרש על פי דין  
לצורך אספקת הגזים משוא הסכם זה ומכרז זה על ידי  

 הספק". 

 מקובל

42.  48 10.3 
₪ למקרה   ₪350,000 יירשם  1,000,000במקום 

 ביטוח ולתקופת 
 ₪ . ₪600,000 יירשם   1,000,000מקובל כי במקום 

43.  49 10.10 

השורה הראשונה בסעיף תימחק ובמקומה יירשם: " 
בהתקשרות הקבלן עם קבלני משנה מטעמו יוודא  
הקבלן כי קבלני המשנה מטעמו עורכים ביטוחים  

 ."נאותים בשים לב למהות ולהיקף ההתקשרות עימם

 מקובל
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

44.  54 5 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ולתקן את 

ההפרה בגינה תהיה זכאית האוניברסיטה לתשלום  
 פיצוי מוסכם".  

ולתקן את ההפרה, ככל שהדבר אפשרי, בזמן סביר 
 וכפי שייקבע על ידי האוניברסיטה.

45.  48 10.3 
אחרי המילים :ביטוח חובה לכל כלי הרכב" נבקש 

 להוסיף : "השייכים לו" 
 מקובל

46.  48 10.3 
אחרי המילים "שלא יפחתו מסך של" נבקש לעדכן  

 למקרה₪ "   600,000" 
 מקובל

47.  49 10.10 
לאחר המילים "ככל שיערכו " נבקש להוסיף "וזאת  

בהיקף כיסוי ביטוחי הולם בהתאם לאופי והיקף  
 הפעילות עבור הספק" 

 לא מקובל 

48.  49 10.10 
נבקש למחוק את המילים:  "וזאת בכפוף לאישור 

 מקדים של האוניברסיטה"
 מקובל

49.  49 
סעיף  
-נוסף

10.14 

הסעיף הבא :מוסכם בזה כי נבקש להוסיף את 
האוניברסיטה פוטרת את הספק והבאים מטעמו  

מאחריות לכל אבדן ו/או נזק שבגינם זכאית 
האוניברסיטה לשיפוי עפ"י ביטוחי הרכוש ואבדן  

הרווחים שלה , או שהייתה זכאית לשיפוי בגינם לו  
ערכה הביטוח כנדרש או אלמלא הפרת תנאי  

לא יחול לטובת מי   הפוליסות או ביטוח חסר. הפטור
 שגרם לנזק בזדון.

 מקובל.

50.  49 10.10 
לאחר המילים "ככל שיערכו " נבקש להוסיף "וזאת  

בהיקף כיסוי ביטוחי הולם בהתאם לאופי והיקף  
 הפעילות עבור הספק" 

 לא מקובל 

51.  49 11.2 
מבוקש כי במקום המילים: "מכל סיבה שהיא, מבלי 

שלספק תהיה כל תלונה בדבר" יבוא: "זאת מנימוקים 
 שיפורטו בכתב". 

 לא מקובל 

52.  50 13.1 
מבוקש למחוק את הסעיף וכי במקומו יבוא:  

 "לאוניברסיטה תהיה נתונה זכות קיזוז על פי דין".  
 לא מקובל 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

53.  51 14.8 
מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובכפוף להוראות 

 כל דין החל". 
 לא מקובל 

54.  51 14.11 

מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "מוסכם ומובהר  
כי בכל מקרה של ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא,  

הספק יהיה זכאי לתשלום מלוא התמורה עבור הגזים 
 ו/או השירותים שסופקו על ידו לאוניברסיטה בפועל".  

 מקובל

55.  52 16.3 

מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שטרם 
ניתנה לספק הודעה בכתב ומתן ארכה מימוש הערבות 

ימים לתיקון ההפרה, וזו לא תוקנה על ידו   14בת 
 בתוך פרק הזמן האמור לעיל". 

 הסעיף יישאר בעינו 

56.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 
ר"ג + 
 צפת

עמודת 
"סה"כ"  
לכלל  
מחירי  
 הגזים.

ע"פ הנוסחה הנוכחית המחיר הינו   -נבקש הבהרה  
יחי' המידה )ק"ג /מ"ק( ללא נגזרת של כמות הגלילים * 

התייחסות לתכולת הגליל . יש להוסיף עמודת תכולת  
 גליל ולעדכן את הנוסחה.

ק"ג  6-למשל גליל אצטילן שורה ראשונה שתכולתו כ
המחיר הינו לק"ג )  Xהמחיר שמצוין ליח' מידה הינו 

אחד( . אם נכפול את המחיר ליח' מידה כפול כמות  
הגלילים ללא תכולת גליל זה לא מהווה את המחיר 

 הנכון.  

מקובל. נוספה עמודה של מספר מ"ק/ק"ג בטבלה  
 ועודכנה הנוסחה

57.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 ר"ג

 1שורה 
? או בטוהר טכני   99.6%האם הכוונה לאצטילן בטוהר 

 תציינו ? אנא 
99.6% 

58.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 ר"ג

 אוויר דחוס האם הכוונה לאוויר רפואי? או לטוהר אחר שנדרש ? 2שורה 

59.  
טבלת  
מחירים  

 3שורה 
)אין טוהר   99.9999%נבקש לתקן לטוהר 

99.9995%) 
 השורה מוסרת מהרשימה 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

קמפוס 
 ר"ג

60.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 ר"ג

 3שורה 
"יח'" במקום מ"ק היות ומדובר נבקש לשנות ליח' מידה 

ליטר תכולת גליל  50בגליל יבוא נרכש כיחידה בנפח 
 מ"ק. 11הינה כ

 הפריט הוסר  –לא רלוונטי 

61.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 ר"ג

שורה 
12 

 נבקש לשנות ליח' מידה "יח'" במקום מ"ק היות ומדובר 
 קטןבגליל 

 לא מקובל 

62.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 ר"ג

שורה 
19 

לשנות ליח' מידה "יח'" במקום מ"ק היות ומדובר נבקש 
ליטר תכולת גליל  50בגליל יבוא נרכש כיחידה בנפח 

 מ"ק. 10הינה כ
 לא מקובל 

63.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 ר"ג

 21שורה
נבקש לשנות ליח' מידה "יח'" במקום מ"ק היות ומדובר 

 בגליל קטן
 לא מקובל 

64.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 ר"ג

שורה 
28-30 

ליטר . מ"ק   50ליטר / 40לשנות לגליל בנפח יש 
מתייחס לתכולת הגז בהתאם ללחץ ונפח הגליל ולא 

ליטר   40מ"ק ,  6=   150ליטר לחץ   40לגוף הגליל. 
 מ"ק  10=  200ליטר לחץ  50מ"ק ,  8=  200לחץ 

 מקובל

65.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 צפת

 3שורה 
נבקש לציין טוהר טכני או מזון, פד"ח קיים בטוהר:  

 למזון   - 99.5%טכני,  - 99.7%
 99.99%דרגת ניקיון 

66.  
טבלת  
מחירים  

 4שורה 
)הגז מופיע פעמיים( האם זה  1חזרה על שורה 

 ?1תוספת לכמות בשורה 
 תוקן  
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 מס"ד 
עמ' 

במסמכי 
 המכרז 

מס' 
 סעיף 

 תשובת האוניברסיטה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה 

קמפוס 
 צפת

67.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 צפת

 5שורה 
פעמיים( האם זה )הגז מופיע  2חזרה על שורה 

 ?2תוספת לכמות בשורה 
 5כמות   - 99.999%הגז הנדרש הוא חנקן 

68.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 צפת

 7שורה 
ליטר?   50בנפח  UZהאם הכוונה לגליל יבוא בטוהר 

במידה וכן נדרש לשנות את יח' המידה ליח' תכולת  
 מ"ק. 10הגליל היא כ

 99.999%אוויר רפואי. לא 

69.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 צפת

 8שורה 
נבקש לתקן את טוהר הגז, חמצן רפואי הוא בטוהר  

99.5%  . 
 מקובל

70.  

טבלת  
מחירים  
קמפוס 

 צפת

שורה 
10 

פעמים( האם יש  3מופיע  )הגז   5 -ו 2חזרה על שורה 
 להסיר שורה זו?

  השורה נמחקה 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

  – מחזור עסקים של המציע –ה' -2נספח 

 
 תאריך:_______________

 
 לכבוד: 

 חברת  ______________ 
 
 

וליום   831.12.201, ליום 731.12.201אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ליום הנדון: 
931.12.201 

 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.   .א

 
בוקרו    31.12.2019וליום    31.12.2018, ליום  31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום   .ב

 על ידי משרדנו.
 
 31.12.2019וליום  31.12.2018, ליום 31.12.2017חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום   .ג

  .אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 
  .כוללת הסתייגויות / ביאורים / הערות המצורפים לנספח זה 

 .X  –יש לסמן את הבחירה ב 
  
 המחזור הכספי השנתי של חברתכם, הינו: בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים .ד

 

 בוקר סה"כ מחזור עסקים  שנה 

 כ / ל  ₪  2017

 כ / ל  ₪  2018

 כ / ל  ₪  2019

 
 : הערות

נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל   •
 .  2009אוגוסט  –

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.   •
 

 בכבוד רב,  
 

  ______________________ 
 רואה חשבון  

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 
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מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

 

 
   

 

 

 
 


