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  ט' שבט, תשפ"בב"ה,  לכבוד
 2022ינואר,  11 22/21משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 התקשוב  אגף שרתים בבניין  הקמת חדר – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 02220/1/2במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . 31/7/2022תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

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

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

  ההצעות.

  המכרזים במועד זה לא תיבדק. הצעה שלא תימצא בתיבת

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

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

כל  .1.4 את  לצרף  המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  על 

  לאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מ

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

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 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: 
 

 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

  
חוברת 
 ההצעה

 
יטה מתבקשת האוניברס

להפיץ את חוברת ההצעה 
 בתצורת וורד 

 לא מקובל.
ת על המציעים למלא א

חוברת ההצעה באופן ברור 
 וקריא. 

תנאי הסף המתייחסים למציע   6.1.2 תנאי סף 6  .1
במציע   להתקיים  צריכים 
בעצמו. קיום תנאי סף בתאגיד  
המציע,   של  בארגון  קשור 
בבעל מניות או בכל גורם אחר 
בתנאי  כעמידה  ייחשב  לא 

 הסף. 

לכך  המציעים  לב  שימת 
/ ניסיון נדרש  שרישום הקבלן 
המציע   של  שמו  על  להיות 

 החתום על ההצעה.

של הסיווג    – ברור תנאי סף  לא   6.3 תנאי סף 6  .2
 הקבלני בענף החשמל. 

שהינו  ג'  ענף  הכוונה  האם 
 א' ?  160הבנייה ובתוכו סיווג 

לרישום  בהתאם  היא  הכוונה 
הקבלנים,   בפנקס  הענפים 

 א'.  160ענף משנה 

שמשולב האם   6.4 תנאי סף 6  .3 סנטר  דאטה 
להיחשב  יכול  בקרה  בחדר 

 ?כחלק משטח מתקן

 לא 

  6.4 תנאי סף 7  .4
 2ס"ק 

הפרמטר  כי  לקבוע  מבקשים 
היקף    600של    ₪ אלף 

הפרמטר  יהיה  שיפוצים 
 הקובע לסעיף זה. 

הסעיף מבקש לבחון את יכולת 
שיפוץ   עבודות  לבצע  החברה 
. לכן יש חשיבות לערך  ובינוי 

 .השיפוץ ולא לגודל החדר

 הסעיף יישאר בעינו 

  6.4 תנאי סף 7  .5
 3ס"ק 

הפרמטר  כי  לקבוע  מבקשים 
יהיה   100של   קירור  טון 

 זה. הפרמטר הקובע לסעיף 
שיש   קירור  100בהנחה  ,  טון 

משמעות  יש  החדר  לגודל 
 משנית בלבד 

 הסעיף יישאר בעינו 
 

  6.4 תנאי סף 7  .6
 4ס"ק 

הפרמטר  כי  לקבוע  מבקשים 
פורטים אופטיים יהיה   600של  

 המשתנה הקובע לסעיף זה.
אם   משמעות  אין   600שכן 

מותקנים  האופטיים  הפורטים 
 . מסדים 40או  30, 20 –ב 

 הסעיף יישאר בעינו 

  7.1.1 אמות המידה 10  .7
 סעיף א

בסעיף הנ"ל האם הכוונה היא 
הסף  בתנאי  להציג  שניתן 

 עבור ציון האיכות בלבד., כן
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 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

  
חוברת 
 ההצעה

 
יטה מתבקשת האוניברס

להפיץ את חוברת ההצעה 
 בתצורת וורד 

 לא מקובל.
ת על המציעים למלא א

חוברת ההצעה באופן ברור 
 וקריא. 

  4מתוך    3פרויקטים המכילים  
בסעיף   כמפורט  התחומים 

 תכולת הפרויקט? –ב'  6.4.1

לצורך קבלת ציון איכות המציע  
פרויקטים נוספים  נדרש להציג  
 תנאי הסף.בעל הנדרש 

ניסיון   בפרויקטים  מציע שיציג 
התחומים   כלל  את  שכוללים 

 יוכל לקבל ציון גבוה יותר. 

ערבות  5.3 ערבות הביצוע 49  .8 נדרשת  זה  בסעיף 
שהינה   הבדק    24לתקופת 

חודשים, אולם תנאי התשלום 
 הינם פרוסים על מספר שנים.

נדרשת  מדוע  היא  שאלתנו 
  50ערבות טיב כאשר לפחות  

ישולם לאחר  אחוז מהתשלום 
 הבדק.תקופת 

 הסעיף יישאר בעינו. 
 

המצי לב  יש שימת  כי  עים 
סכום  סתירה   גובה  בדבר 
 . הערבות

אלף   500המידע הקובע הינו  
 משווי הפרויקט. 5%ולא  ,₪ 

 


