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 כ"א אדר ב תשפ"ב  ב"ה,  

 2022מרץ   24                                                                                                             
  2/22משתתפי מכרז מס'  לכבוד 

 
 
 

 שלום רב,

 

 2/22מכרז פומבי מספר  - 3 מס'  ותמסמך הבהרהנדון: 

 כרכור- חנהבפרדס   3מכירת חלק ממגרש מסחר  

 כללי .1

יש  .בצהריים 12:00בשעה )ט' ניסן תשפ"ב(  10.4.2022 הואהמועד האחרון להגשת הצעות   .1.1

המכרזים   לתיבת  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  ההצעה  את  בקמפוס  להגיש  המוצבת 

הצעה שלא תימצא    .209, חדר מס'  408אוניברסיטת בר אילן ברמת גן בבניין הרכש, בניין מס'  

  בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה    .1.2

 ועליו להיערך בהתאם. 

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

הצעת מציע שלא תכלול את כל    רת, כשהם מלאים כראוי. ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אח

 המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

ה .1.4 לצרפ  המהוו  ותבהרהמסמך  המציע  על  מהמכרז.  נפרד  בלתי   ם חתו  ואכשה  ולהצעת  וחלק 

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות. 

 : להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

שם  #
 מסמך

 הבהרה תשובה /  שאלה  סעיף  עמוד 

  החלק אותו אתם מציעים לא מופיע  כללי כללי כללי  .1

מקור   מגרש    16בחלקת    3אין 

האם יש לכם מידע מדוייק  ,  מסחרי

יותר באשר לנכס שאתם מעמידים  

  למכירה?

 על פי מידע שהתקבל מהשמאי: 
התאם לטבלת ההקצאה של תוכנית  ב

,  16, החלה על חלקה  414מס' במ/ש/  
האוניברסיטה   חלק  לזכות  הוקצה 

כפי המוצג בפרק     3ממגרש מסחרי  
הנכסבשמ  7.1  .אות 

מאחר והליך הפרצלציה טרם הושלם, 
כחלקה   3מגרש   בטאבו  נרשם  לא 

סטטוטורית ומופיע עדיין בהקצאה של  
המקור    . 16  -חלקת 

יחד עם זאת מאחר ומגרש זה ממוקם  
חלקה   על  מגרש   17"פיזית"  נרשם 

http://www.biu.ac.il/
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תחת דף המידע התכנוני של   3מסחר  
כפי    10123-2584כמגרש    17חלקה  

בעמ הנכסבשמ  8  ודשמוצג   .אות 
יובהר כי רישום זה לא גורע מבעלותה 

האונ מסחר  יברסיטה  של    3במגרש 
ולא מקנה לה זכויות קנייניות בחלקת 

 . 17המקור 
אין באמור כדי לגרוע מחובת הבדיקה 
המציעים  של    העצמאית 

 .לתנאי המכרז בהתאם 
 

העתק   .2
חלקי 

של  
שמאות  

הנכס  
וטופס  

 -ג'
 הסכם 

בהעתק משמאות הנכס רשום  כללי כללי

מ"ר,  536-ששטח החלקה הוא כ

-כתוב ששטחו כובהסכם המכר 

 מ"ר.  369

 תוכלו לפרט לגבי זה? 

 

הינו  שטח     מ"ר   536- כהמגרש 
 בבעלות  השטח  שמתוכו

  "ר.מ 369    -הוא כ האוניברסיטה

ליעוד מסחרי שבו מגרש  הנכס מהווה  

שותפים כמה בעלים ללא חלק מסוים 

  (.בעלות ב "מושע" )

 

 

טופס   .3
 -א' 

הזמנה  
להציע 
 הצעות

לדעת   כללי כללי מחיר אשמח  יש  האם 

 מינימום למכרז? 

 

בתיבת המכרזים הופקד אומדן מחיר  

הנדון. מחיר האומדן   המגרש במכרז 

יושווה למחיר ההצעה, המוכרת אינה 

הגבוהה  ההצעה  את  לקבל  חייבת 

כאמור  שהיא,  הצעה  כל  או  ביותר 

הזמנה להציע   -לטופס א'  10בסעיף  

 .הצעות

  
 בברכה,

 המכרזים  יחידת

 אילן בר אוניברסיטת

http://www.biu.ac.il/

