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 13/2021 :מכרז -  מציעים סיורו היכרות מפגש סיכום

 חיפה באוניברסיטת החברה למדעי הפקולטה בבניין משרדי ריהוט והתקנת אספקה, לייצור

 מפגש היכרות ,24.2.2021 ,ד' אגף הנדסה, תשתיות וביטחון של אוניברסיטת חיפה קיים ביום
 למכרז שבנדון. סיור מציעים  ,28.2.2021 ,וביום א'מציעים ל

 מציעים היכרות מפגש

, באמצעות זום לנוכח המצב נערך ,תנאי סף במכרזנקבעה כהשתתפות בו שה ,ההיכרות מפגש
 .ומור זקס שגית ברוך מלכה, צפריר סוננזון האוניברסיטה:  ינציג בנוכחות

 .נציגי חברות/עסקים 16נכחו  המציעיםבמפגש 

נספח לוחות זמנים, תנאי הסף, פרמטרים החשובים במכרז לרבות הודגשו כל העלו ובמהלך המפגש 
המציעים הופנו לעיין במסמכי  הקריטריונים לבחירת הזוכים וכד'. ,ההצעהמילוי אופן , הביטוח

 המכרז המפורסמים באתר האוניברסיטה.

המציעים מתבקשים המכרז, מסמכי יתעוררו שאלות במהלך מילוי עוד הודגש, כי במקרה ש
, כךהמועד שנקבע לבמסגרת ו ,בחוברת המכרזהדוא"ל המופיעה לכתובת  ,בכתבאך ורק להעבירן 

כל התשובות לשאלות . לחוברת המכרז( 5)עמ'  המכרזלכתב הוראות  6הכל כמפורט בסעיף 
 באתר המכרזים של האוניברסיטה.  , יפורסמוירוכזו ויופצו לכל המשתתפים בדוא"ל וכןרה הההב

 מציעים סיור

נציגי , בנוכחות באוניברסיטהנערך  ,תנאי סף במכרזהשתתפות בו נקבעה כשה ,סיור המציעים
 .ואיהב סעדצפריר סוננזון, שגית ברוך מלכה  האוניברסיטה: 

 נציגי חברות/עסקים. 12בסיור המציעים נכחו 

 גשו הנושאים הבאים:דבמהלך המפגש עלו והו

 .בהן יסופק הריהוט נערך סיור בכל הקומות ,וכןבבניין רבין הוצג מיקום הפרויקט  .1

 .הוצגו דרכי הגישה לקומות השונות .2

יופעלו המעליות אם  לא יהיו פעילות.מעליות הבתקופת האספקה ייתכן שצוין בפני הנציגים, כי  .3
 רשאי להשתמש בהן תוך הקפדה ושמירה על שלמותן.  איההזוכה במכרז  האספקה,תקופת ב

הוא החל הריהוט  תהעמידה בלוחות זמנים, כאשר הצפי לתחילת אספקחשיבות  ההודגש .4
 .2021יולי חודש מ

 נוסף על האמור לעיל, אנו מבקשים לחזור ולהדגיש כלהלן:

 .בלבד על גבי חוברת המכרז המקוריתהצעה היש להגיש את  .1

המפגש סיכום דף לרבות  ,כי המכרז כשהם חתומים ע"פ הנדרשיש לצרף להצעה את כל מסמ .2
 לכתב הוראות המכרז 9המפורטים בסעיף  וכן את כל המסמכים מסמכי ההבהרות,, הנוכחי

 .לחוברת המכרז( 8 - 7)עמ' 

 9 - 8לכתב הוראות המכרז )עמ'  10סעיף בהתאם להוראות  ערבות בנקאית הצרף להצעיש ל .3
על נוסח ערבות ההצעה ולוודא  הקפדה יתרההמציעים מתבקשים להקפיד  .חוברת המכרז(ל

 כי הבנק לא ביצע בו כל תיקון/שינוי.

נותרו ללא  מועד האחרון להגשת ההצעות למכרזההגשת שאלות הבהרה והאחרון למועד ה .4
 .שינוי
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