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 451/17מכרז  - אוניברסיטת חיפה

 אוניברסיטת חיפהמכרז לביצוע עבודות הרחבת בניין הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר ב

 2 מספר ושינויים הבהרות מסמך

************************************************************************************************* 

 המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז זה נדחה  לתשומת לב המציעים כי

 .12:00בשעה  06/08/2017ליום 

************************************************************************************************* 

 , נבקש לחדד כוונתנו בנושאים הבאים:18/07/2017מתאריך  1בהמשך למסמך הבהרות מס' 

 -שלא תימדד הכתוב במפרט הטכני המיוחד כי מדובר בעבודה פאושלית בכל מקום: 1הבהרה 

 המדובר בטעות ויש להתעלם. 

במועד הגשת ההצעה להדפיס  לא נדרשיםהמציעים  ,)א( למכרז8למרות האמור בסעיף  :2הבהרה 

ולחתום על התכניות המצורפות להסכם )אשר נמסרו למציעים במדיה דיגיטאלית ביחד עם מסמכי 

ייחתמו על ידי סכימים להן. הנ"ל המכרז( ובעצם הגשת הצעתם יראו בהם כאילו עיינו בתכניות ומ

 כמפורט במסמכי המכרז.  המציע הזוכה במועד החתימה על ההסכם

מסמכי ההבהרות סיכום סיור המציעים, כל יתר המסמכים של המכרז לרבות נספחי ההסכם, 

 המציע, הכלחייבים להיות מצורפים להצעה כשהם חתומים על ידי  -והנספחים שצורפו להם

 .בהתאם להוראות המכרז

 2-ו 1נדרשו המציעים למלא הצעת מחיר בטבלאות מס'  1במסגרת מסמך הבהרות מס'  :3הבהרה 

חסרים בכתב הכמויות, הכוללת שני פריטים נוספים ה 3כמו כן להלן טבלה מס'  למסמך ההבהרות.

 אלה:לפריטים הצעת מחיר . יש למלא חלק מפרק מתקני מיזוג האוויראשר הינם 

 3מס'  טבלה

 )תוספת כתב כמויות(

 סה"כ מחיר יח' כמות יח' תיאור סעיף

תוספת בגין הגדלת דרגות סינון ליחידת  01.15.02.0025

רמל"ד המיועדת לחדר  5800אוויר צח 

חיות הכוללת כל הנדרש כולל גם הגדלת 

 HEPA 99.995המבנה, דרגת מסננים 

מ"מ  110-וכן הגדלת לחץ המפוח ל

 .לפחות

   1 קומפ'

   2 יח' רמל"ד 1600יחידת טיפול אוויר צח  01.15.02.0045
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להצעה  4ד' לכתב הכמויות בנספח -כאמור ימולאו בהתאם להוראות סעיפים ג' ו 3-ו 2, 1טבלאות 

 . מסמך ב', והן יהוו חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות

 .להצעתוהטבלאות כאמור ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע ויצורפו 

מודפס  אחד , אלא רק בעותק]למען הסר ספק לגבי טבלאות אלו אין צורך במדיה דיגיטאלית

 [.וחתום

במלואן. לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפריטים  3-ו 2,  1מובהר כי יש למלא את טבלאות 

לחלופין תהא האוניברסיטה רשאית להשלים את  עשוי להוביל לפסילת ההצעה.בטבלאות הדבר 

אלו, הכל לפי שיקול דעתה  לפריטים החסרים לפי ההצעה המיטבית שנתקבלה לפריטים -המחיר 

והמוחלט, ובמקרה כזה המציע יחויב לספק את הפריטים כאמור במחיר המיטבי שנתקבל  הבלעדי

 עבורם.

שהתווסף במסגרת  01.02.03.0042, סעיף 1כפי שהוסבר במסגרת מסמך הבהרות מס'  :4הבהרה 

-ו 01.19.01.0010,  01.02.03.0042ביצועית לסעיפים  חלופהלמסמך ההבהרות כאמור, הינו  1טבלה 

 לכתב הכמויות שצורף למכרז.  01.19.01.0050

יחול המנגנון  –ל שלא יעשו זאת . ככלשתי החלופותמובהר כי המציעים מחויבים למלא הצעת מחיר 

 שנקבע לעיל. 

שני תחשיבים של )ב( למכרז, יבוצעו לכל מציע 10עוד מובהר, כי במסגרת השוואת ההצעות לפי סע' 

  תחשיב לכל אחת מן החלופות.-""מחיר העבודות הכולל

ות(, המציע הכשר ש"מחיר העבודות הכולל" שהציע יהיה הזול ביותר )לא משנה לאיזו מן החלופ

לאוניברסיטה תהא שמורה הזכות לממש איזו מן החלופות שתבחר לפי שיקול  ,יזכה במכרז. בפועל

 דעתה הבלעדי.

 )ג( למכרז.10יחול המנגנון הקבוע בסעיף  -ככל שייווצר מצב של שוויון בין מציעים 

הינה  טבלה זו. 4מהדורה  03-2365מס'  של מערכות מיזוג האוויר ציודת טבלמצ"ב   :5הבהרה 

 .1יש להתעלם מן הטבלה הקודמת שצורפה למסמך הבהרות מס'  העדכנית והיא מחליפה את קודמתה.
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רמל"ד" כפי שמופיעה בנספח  2,500"יחידת טיפול אוויר צח  01.15.02.0040הכמות בסעיף  :6הבהרה 

למען הסר ספק המציעים מתבקשים שלא לבצע כל שינוי  .יחידות בלבד 2 -הופחתה לד' כתב הכמויות 

לפריט זה כאמור ם. שינוי כמות היחידות בכתב הכמויות, למעט הזנת מחיר ליחידה עבור כל הפריטי

 בעת השוואת ההצעות. בלבדיבוצע על ידי האוניברסיטה 

 

 

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

 המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם. 

  

 

 

 אישור הקבלן:

 

 

 תאריך   חתימה וחותמת הקבלן    שם הקבלן

 


