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 אדר א, תשע"טבכ"ח     ב"ה,  לכבוד
 2019מרץ, ב 5    1/19משתתפי מכרז מס' 

 
 שלום רב,

 

הקמה ותפעול שלטי חוצות בשטח קמפוס האוניברסיטה מכרז ל –2מס' מסמך הבהרה הנדון: 
 ברמת גן

 

 המכרז שבנדון:להלן הבהרות לגבי 

 כללי .1

המועד האחרון להגשת הצעות והתשלום בגין השתתפות במכרז הינו:  .1.1

 .12:00,בשעה 31/3/2019

 .31/7/2019ועומד על  תוקף ההצעה והערבות נותר בעינו .1.2

 .12:00בשעה  14/3/2019מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:  .1.3

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע  .1.4

לא יאוחר מהמועד  209, חדר 408ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  האחרון להגשת ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

יסת מציעים על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כנ

 עם רכב 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.

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

 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

לקובץ הבהרות זה מצורף קובץ אקסל ובו מחשבון שמציג את ערך הפיצוי / תשלום  .1.1

 3עבור מתקני השילוט בתלות בתקופת ההתקשרות עם הזכיין )כהשלמה לסעיף 

 בטבלה(.

מך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו מס .1.7

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

 

 בכבוד רב 

  
 דודו שוורץ 
 עורך מכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי המציעים:
 

 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד מס'

1.  11 
אישורים 

 שיונותיור
4.4 

ימים  60לזוכה תינתן תקופה בת 
בקשה  -על מנת להסדיר הרישיונות

לא סבירה ולא הגיונית, זהו הליך 
שבצורה מהירה ומקוצרת עלול 

חודשים ואף יותר  6לקחת כ 
)מניסיון עם עיריית רמת גן בפרט 

מבוקש  -ועיריות אחרות בכלל(
 6-להאריך תקופת ההערכות ל

יותר )בתנאי שיוכיח חודשים או 
הזוכה כי עשה כל שהתבקש ממנו 

רוב  -והעיכוב מגיע מטעם העירייה(
ובים באים כתוצאה מאי כהעי

או  ןהיהתכנסות וועדות למינ
בירוקרטיות פנימיות של העירייה 

 שלא קשורה במציע/זוכה.

 חודשים. 5-התקופה תוארך ל

2.  31 
תקופת 

 ההתקשרות
4.3 

האוניברסיטה בסעיף זה מצוין כי 
רשאית לסיים ההתקשרות בהודעה 

נשאלת  -ימים 30מראש של 
השאלה: לאחר השקעה גדולה 

 / עיצוב / הוצאת היתרים בייצור /
למרות שעמד בכל התקנה ו
מיון. הכול יכול לרדת לטהתנאים 

מבוקש כי הנ"ל יחושב לתקופה 
חודשים המכרז  60המינימלית של 

להסיר ( ובמידה ותודיעו 4.1)סעיף 
תחולק  -המתקנים לפני הזמן הנ"ל

ההשקעה במספר החודשים ויועבר 
החזר לחברה הזוכה )אין סיבה 
שלאחר כל חישובי ההשקעה 
במכרז תודיעו על סיום התקשרות 

 והחברה תישא בהוצאות(.

במקרה בו האוניברסיטה תחליט 
על סיום ההתקשרות תודיע על כך 

 יום מראש.  90לזכיין 
תשלם לזכיין יטה בנוסף האוניברס

בהתאם למנגנון המפורט תשלום 
 .3בסעיף 

3.  38 
בעלות על 
 המתקנים

10 
מבוקש שהאוניברסיטה תהיה 
רשאית לרכוש המתקנים לפי שווי 

                                              שוק.                                                                                                                         

במקרה בו תבחר  .1
את האוניברסיטה לסיים 

תקופת ההתקשרות עם הזכיין 
לפני תום תקופת ההתקשרות 
הראשונה מסיבות שאינן 
קשורות בזכיין תשלם לו בגין 

החזר שבשום מתקני השילוט 
 10%מקרה לא יעלה על 

)כמפורט  מהוצאות ההקמה
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 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד מס'

 10%-להלן( ולא יפחת מ
מהוצאות אלו בהתאם לנוסחה 

בקובץ האקסל המפורטת 
 המצורף

הוצאות  – שווי מתקני השילוט
ללא הקמה ישירות בלבד 

הוצאות שהוצאו בגין העמסת 
 אישורים, עבודות וכו'.
-בכל מקרה הפיצוי לא יפחת מ

 .משווי המתקנים 10%
במקרה בו תסתיים  .2

ההתקשרות בשל סיבות 
שתלויות בזכיין או בסיום 
תקופת ההתקשרות )או 
הארכותיה(, תהיה 
האוניברסיטה רשאית לרכוש 

 10%-ב את מתקני השילוט
כפי שהוגדר  משווים המקורי

 .לעיל

בו האוניברסיטה  במקרה .3
תבחר שלא לרכוש את מתקני 
השילוט יפנה אותם הזכיין 

 מהאוניברסיטה על חשבונו.

 
 


