מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

ב"ה ,ט' בטבת ,תשפ"א
 24בדצמבר2020 ,

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 18/20

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  – 1מכרז לשדרוג מערכות המיזוג בבניין יהדות
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
כללי
.1
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו ,31/12/2020:בשעה .12:00
 .1.2תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על .31/3/2021
 .1.3על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא
בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין  ,408חדר  209לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב
לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.
 .1.4על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל
האישורים ,ההצהרות ,ההוכחות וכל צרופה אחרת ,כשהם מלאים כראוי.
הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה
ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.
 .1.1מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא
חתום ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
 .1.1למסמך הבהרות זה מצורף אישור מחזור עסקים אותו נדרש רואה החשבון מטעם המציע
למלא.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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שאלות שהועלו על ידי מציעים:
מס"ד

עמוד

כותרת

מס'
סעיף

1

ערבות

 6.8ג'

מכרז
.2

1
.3

.5

שאלה

מאחר והעבודה מורכבת
ומעורבים בזה הרבה בעלי
מקצוע אבקש לקבל ארכה של
כיוון שאין תיקונים למכרז המועד
 15יום נוספים להגשת המכרז
יישאר בעינו
[הזמן שהקצבתם קצר מידי
למכרז בסדר גודל כזה ]

.1

.4

תשובה

6.6

מחזור
עסקים

35

נספח 3
התמורה
לספק

3

מתבקש להוציא ערבות עבור
עבודה בשם "ביצוע פרויקט
לשדרוג מערכות מיזוג אויר
ובקרה" ,
האם בערבות המכרז זה
הפרט שצריך לרשום בשם
העבודה או כפי שם המכרז "
לשדרוג
פרויקט
ביצוע
מערכות מיזוג אויר ובקרה
ובבניין
משפטים
בבניין
כלכלה " ?
נדרש אישור רו"ח בנוסח
המצורף להצעה אך אין נוסח
קיים בהצעה ,
נבקש לקבל נוסח או להפנות
בהצעה
המבוקש
לעמוד
במידה ויש,נא הבהרתכם

ערבות

המכרז

להיות

על נוסח
מפורט:
מכרז  :18/20ביצוע פרויקט לשדרוג
מערכות מיזוג אוויר ובקרה בבניין
יהדות.
מכרז  :19/20ביצוע פרויקט לשדרוג
מערכות מיזוג אוויר ובקרה בבניין
משפטים ובבניין כלכלה.

מצורף למסמך זה

בסעיף  3בנספח ( 3תנאי חוזה
נאמר שחלק מהתשלום ישולם מיוחדים) מצוין:
כעבור שנתיים לאחר הוכחת
 - 80%מהתמורה תשולם
א.
נצילות אנרגטית ע''י הקבלן
לקבלן לאחר סיום ההתקנה
 .1איפה זה רשום במסמכי
באתר והרצת מערכת מיזוג
החוזה ?
אישור
וקבלת
האוויר
 .2במידה ואכן זה רשום לא
האוניברסיטה כמפורט במפרט
מתקבל על הדעת לחכות
הטכני  -נספח  1למסמכי
לתשלום שנתיים כאשר
המכרז.
אני צריך להוכיח יעילות
אילן
בבר
אנרגטית
 - 20%מהתמורה תשולם
כשבפועל אני לא המתכנן ב.
חודשיים לאחר מועד סיום
ולא המפעיל של הציוד
אישור
וקבלת
ההתקנה
במשך שנתיים!!!
האוניברסיטה על תקינות
המערכות.
אשמח לדעת אם הדרישה
ליחידות קירור של חברת טריין
הדרישה ליחידות של טריין תישאר
היא בלעדית לטריין ,או
בעינה
שאפשר לספק יחידות שוות
של חברת קלימה ונטה.
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מס"ד

עמוד

.6

37

כותרת

מס'
סעיף

נספח 3א'
ערבות
ביצוע

1

שאלה

תשובה

ישנה טעות בכיתוב המכרז
בפסקה  – 1מספר המכרז
 19/20ושם המכרז לביצוע
פרויקט לשדרוג מערכות
מיזוג אוויר ובקרה בבניין
יהדות

במכרז ( 19/20שדרוג מערכות מיזוג
אוויר ובקרה בבניין משפטים ובבניין
כלכלה) יש לתקן את תוכן סעיף 1
בהתאם:
לביצוע פרויקט לשדרוג מערכות
מיזוג אוויר ובקרה בבניין משפטים
ובבניין כלכלה.

אוניברסיטת בר-אילן | רמת גן ,מיקוד  | 5290002ישראל

Bar-Ilan University | Ramat-Gan, 5290002 | Israel

מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מחזור עסקים של המציע-
תאריך_______________:
לכבוד:
חברת ______________
הנדון :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,31.12.2017ליום  31.12.2018וליום
31.12.2019
לבקשתכם וכרואי החשבון  /יועצי המס של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון  /יועצי המס של חברתכם משנת _________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  ,31.12.2017ליום  31.12.2018וליום  31.12.2019בוקרו
על ידי משרדנו.

ג.

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  ,31.12.2017ליום  31.12.2018וליום 31.12.2019
 אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.
 כוללת הסתייגויות  /ביאורים  /הערות המצורפים לנספח זה.
יש לסמן את הבחירה ב – .X

ד.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים המחזור הכספי השנתי של חברתכם ,הינו:
שנה
2017
2018
2019

סה"כ מחזור עסקים
₪
₪
₪

בוקר
כ/ל
כ/ל
כ/ל

הערות:
נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון

בישראל – אוגוסט .2009
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

בכבוד רב,
______________________
רואה חשבון  /יועץ מס

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע
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