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 05/2020 מכרז: -מציעים  דף סיכום סיור 

 פומבי לייצור אספקת והתקנת שילוט ראשי באוניברסיטת חיפהמכרז  נושא:ב

 

סיור מציעים למכרז שבנדון.  09.02.2020א'  אוניברסיטת חיפה קיים ביוםאגף הנדסה, תשתיות וביטחון של 

נציגות  , בנוכחותבספריה 166בכיתה  מפגש הסבר נערך ,תנאי סף במכרז יתהיהשתתפות בו השה ,הסיורבמסגרת 

 מ'סטודיו רעיה גלבוע'.גלבוע ובנוכחות יועצת התכנון  גב' רעיה  ומור זקס דפנה שחר האוניברסיטה: 

 השתתפו בסיור המציעים.נציגים  20

, הנספח הביטוחילוחות זמנים, תנאי הסף, פרמטרים החשובים במכרז לרבות הודגשו כל העלו ובמהלך המפגש 

המציעים הופנו לעיין במסמכי המכרז המפורסמים באתר  הקריטריונים לבחירת הזוכים וכד'. ,ההצעהמילוי אופן 

 האוניברסיטה.

בשום אופן וצורה פניות שלא על הכתוב. במידה ויתעוררו אי אילו שאלות במהלך מילוי  הנתקבלתהובהר, כי לא 

כל התשובות לשאלות . במסגרת הליך ההבהרות המכרז, הן יועברו אך ורק בכתב לכתובת המצוינת בחוברת המכרז

 ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו לכל המשתתפים בדוא"ל וכן באתר המכרזים של האוניברסיטה באינטרנט. 

בו ניתן דגש למשתתפים על חוברת ההנחיות למיקומי התקנת השילוט ודגשים כמו כן, נערך סיור ברחבי הקמפוס 

 נדרשים בהתקנה במיקומים השונים.

 

 , אנו מבקשים לחזור ולהדגיש כלהלן:נוסף על האמור לעיל

     

גשת הצעה המציעים שהשתתפו בסיור וטרם אספו את חוברת המכרז, מוזמנים לעשות כן. אנו מזכירים כי  .1

 .תתבצע על גבי חוברת המכרז המקורית

מסמכי , הנוכחי סיכום הסיורדף לרבות כי המכרז כשהם חתומים ע"פ הנדרש יש לצרף להצעה את כל מסמ .2

המוכיחים עמידה בתנאי הסף,  הנדרשים במסמכי המכרז והמסמכים וכן את כל המסמכים ההבהרות,

 לחוברת המכרז(. 4למכרז )עמ'  5הכל כמפורט בסעיף 

המציעים מתבקשים להקפיד  .(א)9כמפורט בסעיף  ערבות בנקאית הצרף להצעיש ל, תשומת ליבכם כי .3

 על נוסח ערבות ההצעה ולוודא כי הבנק לא ביצע בו כל תיקון/שינוי. הקפדה יתרה

 שינוי במועד הגשת שאלות הבהרה ובמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. אין  .4
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