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 אוניברסיטת חיפה

 

 11:00בשעה  19.12.2021: יום א' סיור/מועד המפגש

 

 כץ, מנהלת מחלקת המכרזים והנכסים באוניברסיטה הציגה דברי פתיחה:עו"ד טלי ביסמוט 

 

 את מסמכי המכרז יש להוריד מאתר המכרזים של האוניברסיטה , ולהגיש על גביהם את ההצעה. .1

יש למלאו בהתאם להוראות  -טופס הצעת המחיר גם הוא נמצא באתר ויש להורידו בקובץ אקסל .2

, לחתום עליו ולצרף להצעה. יש להקפיד למלא את כל )רק את התאים המוצהבים( , להדפיסו

 התאים המוצהבים ואותם בלבד.

 4יש לקרוא את מסמכי המכרז בעיון, ולשים לב לכל דרישות המכרז, ובפרט לתנאי הסף בסע'  .3

 למכרז. 9כמפורט בסעיף  -ולמסמכים אותם נדרש לצרף כדי להוכיח את התקיימות תנאי הסף

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז   והמועד   -נים הנקובים במכרזיש להקפיד על לוחות הזמ .4

 .האחרון למשלוח שאלות הבהרה 

יש להקפיד על הגשת הצעה מסודרת בכתב יד ברור וקריא ולכלול את כל המסמכים הנדרשים.  .5

 יש להקפיד על כך.  -ככל שנדרשת חתימת עו"ד/רו"ח

רצוי לקחת מקדם  –להגשת ההצעות למכרז  יש להקפיד על הגשת ההצעות לפני המועד האחרון .6

 זמנים ולקחת בחשבון עיכובים כגון מציאת חניה, בידוק בטחוני, תו ירוק בכניסה לקמפוס וכד'.

. הכנסת 2תיבה מס'  –יש להקפיד על הגשת ההצעות לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה  .7

 ההצעה לתיבה לא נכונה עלולה לגרום לפסילה.

רך הסברה ולשם התרשמותכם מהאזורים שבהם צפויים האירועים לקחת חלק, מפגש זה נועד לצו .8

בו יתקיים  -כאשר בחלקו האחרון של המפגש יוקרן לכם סרטון ובו תוכלו לראות את בית השגרירה

 אחד האירועים.

מטרת המפגש אינה להשיב לשאלות, לשם כך נועד הליך ההבהרות. לכן הנכם מתבקשים להעלות  .9

למכרז, ולהעביר אותה אלינו בצורה מסודרת  6שאלה בפורמט הנדרש במסגרת סע' על הכתב כל 

ואנו נשיב לכולם  -בהתאם להוראות המכרז ועד המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור

 באופן אחיד ומסודר. התשובות גם תפורסמנה באתר המכרזים.

 אנו מאחלים לכם הצלחה רבה. .10

 



 

 

 3מתוך  2עמוד 
 

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 
 
 

 

 

 תדריך באולם הסנאט:

  מנהלנית האגף לנשיאות וקשרי חוץ גלית נהרי, הציגה עצמה כץ עו"ד טלי ביסמוטשל הסבר הבתום 

 אביבה פאר. את וראש אגף נשיאות וקשרי חוץ הציגה את ליבי עודד  וכןואת אופן התנהלות הסיור 

, את חשיבות אירועי חבר הנאמנים יםחבר הנאמנים החמישחזון מושב ליבי עודד הציגה את 

ואת ראייתה לגבי  -50יגות שנות הלאוניברסיטה, את הייחודיות של אירועי החבר הנוכחיים לאור חג

 אירועי החבר.

 

 בשיפוצים. כעת מצא נשבמגדל אשכול במצפור עופר  חלה ,שהנחו ליבי עודד ועינת חכיםהסיור 

 מנהל ואוצר המוזיאון. ערן אריה  שם ליווה את הסיור ,משם המשכנו למוזיאון הכט

מייצג הספינה ממעגן מיכאל, אזור האומנות בו  –ערן הסביר את המסלול הכללי של הסיור במוזיאון 

המשך תתקיים פעילות "מגע עם ממצאים" והקרנת סרטון על פרויקטים עתידיים במוזיאון, גן הפסלים. 

. חלק זה לווה (הבניי)ב עברנו לבנק הגנים משם( ושיפוץובניין מדעי החברה )בבניין רבין מצפור להסיור 

מבפנים ומבחוץ. לאחר מכן עברנו הוצג עם הסברים מפי אסף דיסטלפלד, ראש בנק הגנים. המתחם 

 לסיבוב קצר במרפסת בית הסטודנט שנמצאת בצמוד. 

 ,בניין המדרגה בה הוצגו האילוסטרציות של מצפור עופרבכיתה ב סיימנו את הסיור

ערב )גאלה( רוע יעין דור כאופציה לא אודותהוצג סרטון  בנוסף,ו  סרטון של חצר בית השגרירההוצג 

 . 2022יוני ב 20-שיתקיים ב

 

 שאלות אשר עלו במהלך הסיור:

 הראנו פיזית את המעלית –האם יש מעלית למצפור עופר ?  .1

 1984 -כמה זמן המוזיאון קיים? נחנך ב .2

חיטה, אפיון האוסף מה הדגשים של בנק הגנים? שימור ואיסוף של מיני בר של  -בבנק הגנים .3

 לטובת השבחה של החיטה התרבותית.

האם הדגש הוא על האספקה? בנק הגנים לא מייצרים חיטה אלא בשלב של  -בנק הגנים .4

 לאתר תכונות ולשלב אותן במינים תרבותיים של חיטה.

 איננו יודעים במדויק –מתי יערך חידוש דק העץ בבית הסטודנט?  .5

 לוגי? בית שערים ואח"כ מעיליההאם יודעים איפה האתר הארכיאו .6

הוסבר כי התכנית להתרשמות מצורפת למסמכי המכרז  –האם אפשר לקבל את הלוז?  .7

 המופיעים באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

 מה שני המיקומים האפשריים לגאלה? חוף דור או נחשולים .8

 כן. –האם יש גישה למשאיות לחוף דור?  .9

פי שהוסבר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מתי מסתיים מועד שאלות ההבהרה? כ .10

. יש להגיש השאלות 12:00בשעה  26.12.2021למסמכי המכרז והינו  6מפורט בסעיף 

 .WORDבפורמט הקבוע במכרז ובקובץ 

)אירוע ערב באתר  גאלהאירוע המה התאריך בו תתקבל תשובה סופית אודות האתר ל .11

 לערך? בחודש ינואר ארכיאולוגיה(

(? סיור מלווה בהדרכה וארוחת VIP תורמיםפעילות  להיות ביום השלישי של החבר )מה צפוי  .12

 צהריים לקבוצה אקסקלוסיבית של תורמים
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 2022ביוני  21-במושב החבר הליום השלישי  נתהמתוכנ (VIP) התורמים פעילותמהות  הוסברה

 חלופות:והוצגו שתי  בטופס הצעת המחיר( 9)טבלה 

שם נמצאות מערות קבורה ומשם נסיעה לאזור מעיליה )עיר בבית שערים,  התחלה -'ה אחלופ

מעורבת(, מעבר בין כמה תחנות ארכיאולוגיות חשובות באזור ולבסוף סיום בארוחת צהריים במסעדה 

 באזור.

 סיור בין אתרי ארכיאולוגיה באזור מעיליה בלבד וסיום בארוחת צהריים במסעדה באזור.–חלופה ב' 

 

אנשי  10-אורחים ו 50) 60לפי כמות של  יש לתמחר טופס הצעת המחיר לב המציעים כי בלתשומת 

 צוות(.

 

כל הכמויות נתונות לשינויים, לרבות כמות המשתתפים והתשלום יהיה על אף האמור, מובהר כי 

  בהתאם לביצוע בפועל.

 

בטופס הצעת  8טבלה -)אירוע ערב באתר ארכיאולוגיה למיקום ערב הגאלהסבר כי האופציות הו

 אופציות: 2-הצטמצמו ל המחיר(

 מעטה( שתיתתיש )חוף דור -אופציה א' 

 . (תשתיתחינה בממסודר ) חוף נחשולים -'אופציה ב

לצורך השוואת ההצעות המציעים מתבקשים לתמחר הצעתם לפי האופציה הראשונה )חוף דור( בה 

 חבות יותר.יהיה צורך בתשתיות ר

 

 .12:45בסביבות והסתיים  11:10 -החל בהמפגש 

 

 

יש לצרף להצעה את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש, לרבות דף סיכום הסיור הנוכחי, 

מכים הנדרשים במסמכי המכרז והמסמכים המוכיחים עמידה מסמכי ההבהרות וכן, את כל המס

 בתנאי הסף.

 

 

 

 

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל. 

 

 שם המציע: ______________________

 

 _________________________חתימה: 

 


