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 9.8.2021 תאריך:
 אוניברסיטת חיפה

 2021/24מכרז פומבי מס' 
 –אספקת פריטי ריהוט עבור בניין רבין באוניברסיטת חיפה בנושא 

 1תשובות לשאלות הבהרה מס'  מסמך

 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. 

מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי 
 המכרז.

על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת מורשי החתימה 
 במציע + חותמת המציע(.

 הבהרות למסמכי המכרז:

מס' 
 שאלה

 מסמך
מס' 

 סעיף
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

1.  
מסמך 

כתב  -א'
 ההוראות

האוניברסיטה תהיה רשאית לשנות נכתב כי  5 5.10
את נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו, ואזי 

החדש הוא שיחייב. אין באמור לעיל  הנוסח
 בכדי לחייב את האוניברסיטה להסכים

להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות 
 המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה או

 אחר.
האם הכוונה לשינוי לאחר קבלת אישור לזוכה 

 ?26.8.21או עד לתאריך ההגשה 

הכוונה היא לא. 
לשינויים שעשויים 

טרם בחירת בלחול 
, לרבות במכרז הזוכה

במסגרת הליך 
 . ההבהרות

תודיע האוניברסיטה 
שתבצע כל שינוי על 

 מסמכי המכרז.ב

2.  
מסמך 

כתב  -א'
 ההוראות

וין אנו יכולים לספק ריהוט לפי המפרט המצ 3 1
 במסמכי המכרז אך מהמותג שלנו.

האם ההצעה חייבת לכלול את המותגים 
הספציפיים שמצוינים במסמכי המכרז או 

מוצרים דומים מתוך שאנו יכולים להציע 
 הקטלוג שלנו?

 תודה מראש

במכרז,  נקבעשכפי 
שווה ניתן להציע פריט 

 להוראותכפוף ב ערך
לכתב  2.10סעיף 

ההוראות )מסמך א'( 
להסכם  3.3וסעיף 

 .)מסמך ד'(

3.  
מסמך 

כתב  -א'
 ההוראות

7.5 6 

המחירים שיוצעו בכתב הכמויות נכתב כי: "
מע"מ בהתאם יהיו בשקלים חדשים ויכללו 

בדין במועד האחרון להגשת הצעות.  לשיעורו
במקרה של שינויים בשיעור המע"מ, יותאם 

המוצע לשיעור המע"מ שיהיה בתוקף  המחיר
 .במועד הוצאת החשבונית

רשום שיש  17ואילו בכתב הכמויות בעמוד 
 להציע מחיר ללא מע"מ, מה קובע?

ללא המחירים יוצעו 
 .מע"מ

הפסקה האחרונה 
למכרז  7.5' בסע

 תימחק 

4.  
מסמך ד' 

- 
 ההסכם

 תיקון יזום 29 15.1
בשורה השלישית 
המילה "מעם" תתוקן 

 למילה "מען".

 
 אישור

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל. 
 שם המציע: ______________________
 חתימה: ________________________

 


