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  אייר, תשע"טבט'      ב"ה,  לכבוד
 2019מאי, ב 14    13/19משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 מכרז לאספקת שירותי יחסי ציבור – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 לגבי המכרז שבנדון:להלן הבהרות 

 כללי .1

 .12:00, בשעה 28/5/2019המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו:  .1.1

 .12:00בשעה  ,20/5/2019באפשרות המציעים להעביר שאלות הבהרה לא יאוחר מיום  .1.2

בפורמט  log@biu.ac.il.Michrazimשאלות ההבהרה יש להעביר לכתובת המייל: את  .1.1

 וורד, בהתאם להנחיות המפורטות בגוף המכרז.

 .29/8/2019נותר בעינו ועומד על תוקף ההצעה  .1.1

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא  .1.5

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  209, חדר 108בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

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

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל  .1.1

  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

ולה להיפסל בשל פגיעה הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על

 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא  ותמסמך הבהר .1.1

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

 למסמך הבהרות זה מצורף נוסח מתוקן של מסמכי המכרז. .1.8

 על המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף את המסמכים המקוריים.

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים:
 

 מענה שאלה / בקשה סעיף כותרת עמ' מס'

נבקש הבהרה על אופן  8.1 הצעת מחיר 7  .1
 התשלום

המחיר המקסימלי אותו 
תשלם האוניברסיטה הינו 

 כולל מע"מ. ₪ 16,000
על המציע לציין אחוז הנחה 
ממחיר זה, שלא יעלה על 

20%. 

חוברת    .2
 ההצעה

נספח 
 ד'-2

במכרז הוגדר נספח לאישור 
קריאה וקבלת תנאי המכרז, 

 ף.ולא צור

מצורף למסמך הבהרות זה 
 מסמך לחתימה.

 


