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 שבט, תשע"חבכ"ח    ב"ה,  לכבוד
 2018פברואר, ב 13   2/18משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 לאוניברסיטה BIמכרז לשירותי  -הבהרות  מסמךהנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 .12:00בשעה  ,26/2/2018הינו: המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 .31/5/2018ועומד על  נותר בעינותוקף ההצעה  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע  .1.3
לא יאוחר מהמועד האחרון  209, חדר 408ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  להגשת ההצעות.
  תיבדק.הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא 

על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב 
 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל  .1.4
  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

ע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה הצעת מצי
 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא  .1.5
 חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 
 

 בכבוד רב 

  
 דודו שוורץ 
 עורך מכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
  



 Purchasing, Tenders and Contracts Dep't מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 

 Tenders Unit יחידת המכרזים

  

  

   

 

 

Tel: 03 7384557 :טל  Fax: 03 7384557 :פקס  michrazim.log@mail.biu.ac.il  

Bar-Ilan University(RA), Ramat Gan 5290002, Israel • www.biu.ac.il • ישראל5290002, רמת גן )ע"ר( אילן-אוניברסיטת בר ,  

 

 שאלות שהועלו על ידי המציעים:
 

 תשובה שאלה סעיף כותרת עמוד סד'

 8.1 תנאי סף 5  .1
 2נבקש לשנות כך שידרשו 

 עובדים עם הניסיון הנדרש
 הסעיף יישאר בעינו

 8.1.2 תנאי סף 5  .2

נבקש לשנות כך שהמפתח יהי 
שכיר של המציע או של חברות 

קשורות למציע )חברות 
 אחיות, חברת אם(

 הסעיף יישאר בעינו

3.  5 
העסקת 
 עובדים

8.1.2 

להציע בנוסף האם ניתן 
למפתחים שבתאריך הגשת 

ההצעה עובדים כשכירים אצל 
המציע, גם מועמדים אשר 

שכירים אצל המציע ייקלטו כ
 זכה במכרז?במידה והמציע י

כן, ובלבד שלא הוצגו כחלק 
 מהצוות הנדרש בתנאי הסף.
הספק מחויב להקצות את 
המפתח שהוצע במסגרת 

 ההצעה. 
 

4.  6 

דירוג 
 –ההצעות 
סעיפי 
 האיכות

סעיף 
10.1.1 - 
 3סעיף 

 בטבלה

במידה ומציעים מספר 
מפתחים, האם כולם יעברו 

 ראיון אישי?
 –במידה ומראיינים את כולם 

כיצד ישוקלל הציון איכות של 
 המציע במקרה כזה?

במידה ומראיינים רק מועמד 
אחד, מה המשמעות של הצעת 

 מספר מפתחים?

ורט בסעיף אופן הבדיקה מפ
10.2. 

במקרה של הצגת מספר 
 מויתקיי ,(מפתחים) מועמדים

עם כל אחד  נות נפרדיםראיו
 ם.מה

 

5.  10 
הגשת 
 ההצעה

14.1 

נבקש כי תאריך הגשת ההצעה 
יהיה שבועיים לאחר קבלת 

תשובות ההבהרה מטעם 
 האוניברסיטה

יהיה מועד הגשת ההצעות 
.______ 

6.  14 
 -1נספח 

החלפת 
 מפתח

8.1 
נבקש להחריג נסיבות שאינן 

 בשליטת הספק

 הסעיף יישאר בעינו.
הספק לא יחליף את העובד 

בלא אישור נציג  מיוזמתו
 האוניברסיטה המוסמך.

 8.1 החלפת עובד 14  .7

האם בעת הודעה הזכייה נוכל 
להחליף למפתח אחר 

החברה שיתחיל את עבודתו מ
או שזה יהיה , ימים 20תוך 

חייב להיות אותו מפתח 

 ?שזכה

סת חהחלפת עובד במכרז מתיי
רק להחלפת עובד במהלך 

הספק מחויב להקצות את 
המפתח שהוצע במסגרת 

 ההצעה. 
האוניברסיטה תהיה רשאית 
לשקול אישור שכזה במקרים 

ון מעבר זמן נקודתיים כג
משמעותי ממועד הגשת 

ההצעות ועד להודעה לספק על 
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 תשובה שאלה סעיף כותרת עמוד סד'

והשאלה היא האם , הפעילות
ישנה אופציה עוד טרם תחילת 

 ?עבודתו

 זכייתו.

3.4, 3.3 הסכם 16  .8  

, 3.3נבקש למחוק את סעיף 
הוא אינו מתאים ליחסים של 
מזמין וקבלן. כמו כן נבקש 
להבהיר כי בכל מקרה לא 

יהיה כפל שיפוי וכי כל שיפוי 
בוצע בתאם לתנאים 

 הסטנדרטיים המקובלים.

יפים מוסכם למחוק את סע
להסכם. יובהר כי  3.4ו  3.3

ההתקשרות היא מול הספק 
 1.7.1בסעיף ולא מול המפתח )

.  (להזמנה להציע הצעות  

 5 הסכם 17  .9

נבקש להבהיר כי האחריות 
תהיה ע"פ דין לנזקים ישירים 

בלבד עם תקרה בגובה 
התמורה ששולמה לספק בגין 

 חודשי התקשרות. 12

 בעינוהסעיף יישאר 

 8 הסכם 17  .10

נבקש להוסיף את ההחרגות 
המקובלות לחובת הסודיות, 
כגון מידע בנחלת הכלל וכד' 

 בדומה לכתב הסודיות.

 בעינוהסעיף יישאר 

 7 הסכם 17  .11

נבקש כי הפיצויים יחולו בגין 
נסיבות בשליטת הספק בלבד 
ובכל מקרה לא יעלו על תקרה 

 מהתמורה השנתית. 10%של 

 יישאר בעינוהסעיף 

 6.1 א2נספח  20  .12
נבקש הבהרה ממתי נדרש 

 לשלם הקנס

הספק יידרש להציג מועמד 
ימי עבודה.  5חלופי בתוך 

הפיצוי המוסכם ייגבה החל 
 משבוע החריגה הראשון

 .הימים( 5-)מעבר ל

 


