מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
יחידת המכרזים

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't
Tenders Unit

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 16/19

ב"ה ,כ"ז בתמוז ,תשע"ט
 30ביולי2019 ,

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  – 1מכרז לשירותי פרסום לאוניברסיטה
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
 .1כללי
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות במכרז השתנה והינו ,15/8/2019 :בשעה .12:00
 .1.2המועד האחרון לשאלות הבהרה נדחה והינו 7/8/2019 :בשעה .12:00
 .1.1תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על .11/10/2019
 .1.1מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא
חתום ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
 .1.5למסמך הבהרות זה מצורפים מסמכי המכרז המתוקנים.
על המציע לצרף את המסמכים המתוקנים.
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שאלות שהועלו על ידי המציעים:
עמוד

סעיף

מס"ד

.1

6

6.1.6

.2

7

6.4.2

.3

14

8

תשובה

שאלה

למסמך הבהרות זה מצורף נוסח
מכרז מתוקן ,שכולל בתוכו את
התיקונים הבאים:
 .1סעיף ניגוד העניינים תוקן
סעיף ניגוד העניינים נוקשה מדי
רק
שיכלול
באופן
ומונע השתתפות של משרדים רבים,
אוניברסיטאות (התווסף סעיף
להם פעילות קיימת בתחום
.)6.2
האקדמיה.
 .2תוקן טופס הצהרת המציע על
אי ניגוד עניינים.
 .3התווסף להסכם סעיף חדש
בנוגע למניעת ניגוד עניינים.
ישנה כפילות בין תת סעיף ג' ותת
נמחק סעיף ד' בתנאי זה.
סעיף ד'
בשלב הצעות המחיר וניהול מו"מ –
הצעת המחיר תתבסס על אחת
מהדרכים הבאות:
נבקש לדעת על מה תתבסס בחינת ריטיינר בלבד
ריטיינר  +עמלות
הצעות המחיר (אופן התמחור)
האוניברסיטה תקבע את דרך
התמחור לקראת ביצוע שלב הצעות
המחיר.

בכבוד רב
דודו שוורץ
עורך מכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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