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 אדר ב, תשע"טבי"ח      ב"ה,  לכבוד
 2019מרץ, ב 25     1/19משתתפי מכרז מס' 

 
 שלום רב,

 

שלטי חוצות בשטח קמפוס האוניברסיטה הקמה ותפעול מכרז ל –3מס' מסמך הבהרה הנדון: 
 ברמת גן

 

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 .12:00,בשעה 31/3/2019מכרז הינו: להמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

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

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע  .1.3

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  .1.4

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

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

 ת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. ביכול

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו  .1.1

 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.     

לאחר הגשת המסמכים, הזוכה 
יציע/יצביע על נקודות פרסום אשר 

ברצונו להקים מתוקף זכייתו, 
במידה והאוניברסיטה תחליט כי על 

 חלקם אין הסכמה.
אודה לכם על הבהרה כי במידה 

ישלם הזוכה תשלום יחסי בגין  וכך, 
 אושרו. שכןהמתקנים 

מקרה הזכיין ישלם רק עבור בכל 
 מתקני שילוט מותקנים.

2.     

במסמכי  3אבקש אבהרה לשאלה 
 התשובות ששלכם.

מבקש לדעת האם כוונתכם  .1
 50%כי יוחזר לזוכה 

מעלות ייצור המתקן 
ומעלות הצבתו. האם זו 

 הכוונה?

 המתקןמעלות  50%

כמו כן מבקש מכם לגבי  .2
 3תשובתכם לשאלה 

בכלל מדוע   -10)תשובה 
על האוניברסיטה לתמחר 

את עלות המתקנים אם 
ההתקשרות תסתיים לפני 
תום תקופת ההתקשרות 

הראשון כאשר הסיבה אינה 
קשורה בתפקודו של 

 הזוכה?
מבקשים כי במקרה כזה: 

יפרק הזוכה את המתקנים 

)אשר בבעלותו( ויקח 

אותם, האוניברסיטה תפצה 

רק בגין עלות      50% -ב

ת ההצבה )ללא העמס

 עלות ההיתרים(.

 הסעיף יישאר בעינו

 


