
מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

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

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

 

 
   תמוז, תשפ"בבכ"חב"ה,  לכבוד

 2022יולי, ב 27 13/22משתתפי מכרז מס' 
 
 
 

 שלום רב,
 

  מכרז לאספקת חנקן נוזלי – 2מסמך הבהרות הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 2022/3/8 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו: .1.1

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא  .1.2

יאוחר מהמועד האחרון להגשת    209, חדר  408בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין   לא 

  ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

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

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

כל  .1.3 לצרף את  המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  על 

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

תכלול שלא  מציע  פגיעה   הצעת  בשל  להיפסל  עלולה  הנדרשים  המסמכים  כל  את 

 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא   ות מסמך הבהר .1.4

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

 

 

 

 
 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים: 
 

 1שאלה 

לעדכון מדד המחירים לצרכן אינה משקפת את השינויים בתשומות הייצור של   הצמדת המחירים
  : לפי המפורט  . אנו מבקשים לשנות את ההצמדהחברתנו

 . בחברתנו יוצמד לעדכון מחירים  – מחיר החנקן

 . יוצמד לעדכון מחירי הובלה ע"י מועצת המובילים –מחיר ההובלה 

 :תשובה

 .הסעיף יישאר בעינו

 2שאלה 

  .במסמכי המכרז לא נמצא נוסח ערבות אוטונומית , רק טופס ערבות ביצוע לאחר זכייה

הבנק לא מאשר להוציא ערבות אוטונומית ללא נוסח של המזמין. אבקש לבטל את הדרישה לערבות 
 . אוטונומית

 :תשובה

 הסעיף יישאר בעינו.  

 .בתנאי הסף מוגדרים התנאים הנדרשים מהערבות, והבנק נדרש להוציא ערבות סטנדרטית בהתאם

 3שאלה 

חברתנו מבצעת בדיקות תקופתיות לתרמוסים על פי נוהל חברתנו ,   –  4295תקן   –  7.4סעיף   5עמ' 
  4295אנו לא מודעים לתקן 

 . אבקשכם לבטל את הדרישה

אנו לא מודעים לתקן , חברתנו מבצעת בדיקות גרורים בטכניון , מצ"ב   – 4453תקן  – 7.5עמ' סעיף 
 . אישור , אבקשכם לאשר אישור זה

 :תשובה

 מקובל.

 מופעלים במדינת ישראל.הרשמיים התאם לתקנים היו מחוייבים לפעול בהכה /ו במכרז יספק /ים שיזה


