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 זתשע" שבטב"ה, 
 2017, פברואר

 
 לכבוד

 אספקת ריהוט למרכז הסייבר  – 7/14מכרז המשתתפים ב
 

 

 שלום רב,

 1ות מס' הבהר מסמךהנדון: 
 
 

 כללי: .1

 מענה לשאלות שהתקבלו:         

 מענה שאלה
במסמכי המכרז לא צויין סוג החומר 

כגון, מלמין,  ממנו הריהוט אמור להיות
 .סנדביץ, מ.ד.ף וכו

לתמחר את שנוכל על מנת נא לציין, 
 .הפריטים

דרישות ואפיון  ל פיעפריטי ריהוט כוונת המכרז אינה לייצור 
המכרז אינו מציין את סוג החומר עבור , מוגדרים מראש. על כן

מציע רשאי להציע ריהוט מהחומר/ים  פריטי הריהוט. כל
ובלבד שהצעת המציע תעמוד  הראויים והמתאימים בעיניו
בכל שלביו, בדגש על שלב  –בדרישות המפורטות במכרז 

 ההתאמה, שלב הצעת המחיר ושלב בחינת איכות הריהוט.
 

לכתב המכרז כי "על  1.1תשומת הלב בין היתר לדרישה בסעיף 
כגון  -גבוה כמקובל בענף ההייטק  הריהוט לעמוד בסטדנרט

בחברות הזנק, תוכנה ואינטרנט, מרכזי פיתוח טכנולוגיים 
 ".וכיו"ב

 

מפרטי חומרי גלם את היכן ניתן לראות 
 ?וגוונים מבוקשים

 
אבקש לקבל מפרט טכני של הפריטים 

כגון סוג )ח"ג שלד מתכת/עץ,ח"ג פלטת 
 שולחן וסוג ציפוי הפלטה וכו...(

 
רק על חלק הצעה האם ניתן להגיש 

 ?מהפרקים
 שלילית.התשובה 

 שינויים ביוזמת האוניברסיטה: .2

(, ומשקל פרק 50%)במקום  55%פרק המחיר הוא חל שינוי במשקלות: באופן שמשקל  .2.1
(, וכן חלו התאמות במשקלות סעיפי המשנה. מפורסם 30%)במקום  25%-ההתאמה שונה ל

בזה בדף המכרז קובץ עדכני )שימו לב לסימון 'עדכני' בכותרת העמוד(, וכן סומנו בגופן בצבע 
 אדום המקומות בהם נעשה שינוי.

המשפט "כולל  יימחקמן למכרז לפי מיקום וייעוד חדרים': במסמך 'רשימת פרטי ריהוט מוז .2.2
משטח שיש, כיור, סוללה ומגירות" המופיע במטבחון בפרוזדור ובמטבח. כלומר, המציע הזוכה 

 יידרש לספק פריטים אלו. לא

  '.הצהרת המציע על פרק הזמן לאספקה והתקנה' 36הוספה בעמוד  .2.3

על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר  .מהמכרזמהווה חלק בלתי נפרד מסמך הבהרה זה  .3
 על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 
 בברכה,

 יחידת המכרזים
 אוניברסיטת בר אילן
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