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 ח' סיון תשפ"ב ב"ה,   
 2022יוני    07 

  8/22משתתפי מכרז מס'  לכבוד 
 
 

 שלום רב,

 

 8/22שלבי מספר - מכרז דו  - 2 מס'  ותמסמך הבהרהנדון: 

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה 

 כללי .1

יש להגיש את  בצהריים    12:00בשעה    2022.619.  נדחה ליום  הצעותהמועד האחרון להגשת   .1.1

'  מס  מבנה,  הרכש  בבניין  המוצבת  המכרזים  לתיבתההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות  

 .לא תיבדקהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה    . באוניברסיטת בר אילן  209  חדר ,  408

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    ת, כשהם מלאים כראוי. ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחר

 המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

לצרפו להצעתו כשהוא חתום   .1.4 על המציע  נפרד מהמכרז.  זה מהווה חלק בלתי  מסמך הבהרות 

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

 : להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

שם  #
 מסמך

 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף  עמוד 

הצעת   .1
מחיר  

  1סל 

השאלה מתייחסת להבהרות שקיבלנו   53
במסמך ההבהרות מתאריך   3לסעיף  

29/5/22  , 

 
נציין, כי ישנה אי בהירות לגבי תשובת 
הבהרה זו.  לפיכך, מבוקש  להבהיר  

,   3בשנית, כי האם בפסקה שבסעיף  
מוטמנים יינתן    16שבה נאמר כי "מעל  

הכוונה   האם    ,"... שלישי  מחיר 
שהמציע ימלא מחיר גלובאלי או מחיר  

 בעבור פינוי מוטמן בודד.  
 
 

בודד   למוטמן  במחיר  המדובר  אין 
ל את   ,מוטמנים  16-מעל  אחרת 

תחשיב חמשת המוטמנים הראשונים 
יבינו  מהמציעים  שהמחיר  כך   חלק 

הוא למוטמן בודד כפול חמש וזה לא 
 חישוב נכון. 

בחידוד   הבהרה  הפסקה   3תשובת 
  16מעל    -   1    מס'  במסמך הבהרות

גלובלי   שלישי  מחיר  יינתן  מוטמנים 
מעל   שהינה  כמות  כל    16הכולל 

 ,למילוי משאית האיסוףמוטמנים ועד 
ובתנאי שאין המדובר בהובלה נוספת 
על הובלה נוספת נתייחס למחיר של 

לדוגמא  5עד   התחשיב   -מוטמנים. 
כדלקמן    7לפינוי   יהיה    –מוטמנים 
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כמות   את  בתוכו  הכולל  שני  תעריף 
 המוטמנים.  

עלות והיטל הטמנה הכולל את אגרת  
ידי   על  ישולמו  ההטמנה 

 האוניברסיטה 
 

 ולנסוע  ריק  להיכנס  מתחייב  הקבלן
  אשפה  איסוף  ללא  לחירייה  ישירות
 נוספות  לתחנות כמאסף

 

  
 

 בברכה,
 המכרזים  יחידת

 אילן בר אוניברסיטת

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

