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2019 אפריל 16  

 לכבוד
 המשתתפים

 

 שלום רב,

ע"ש עזריאלי באוניברסיטת תל  תחרות אדריכלים לתכנון בניין בית הספר לאדריכלותהנדון: 
   אביב

 6הבהרה מס' 

 :בתחרות להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים .1

 תשובה שאלה מס"ד

האם ניתן לגשת מתבקש להבהיר   .1
הכללית בשיתוף פעולה עם לתחרות 

 .משרד מחו"ל

ניתן לגשת לתחרות בשיתוף פעולה עם 
משרד מחו"ל, ובלבד שהמשרד 
הישראלי עומד בכל תנאי הסף הנקובים 

למסמך ההזמנה לתחרות  4בסעיף 
 .הכללית, בעצמו

מתבקש להבהיר האם משרד אדריכלים   .2
מחו"ל העומד בתנאי הסף, בשותפות עם 

אינו יכול להגיש  משרד אדריכלים בארץ,
את מועמדותו מפני שהוא אינו תאגיד/ 

 עוסק מורשה הרשום בישראל.

האוניברסיטה מבקשת להבהיר 
 כדלקמן:

משרד האדריכלים מחו"ל, יכול  .1
מועמדותו רק בשיתוף עם להגיש 

בד, שהמשרד ובלמשרד ישראלי 
 . הישראלי עומד בכל תנאי הסף

לעניין אופן הגשת ההצעה  .2
אדריכלים  המשותפת עם משרד

מחו"ל, להלן מספר הבהרות ביחס 
להגשת ההצעה על ידי המשרד 

 מחו"ל:

 יגיש אתהמציע מחו"ל  .א
 4.1בסעיף מסמכים כמפורט ה

למסמך ההזמנה הכללית 
בהתאם למדינה להגשת הצעות 

, למרות שבה התאגד או נרשם
שיוכיח את עמידתו בתנאי זה 

 .באמצעות המשרד הישראלי

יוכיח את  המציע מחו"ל .ב
עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב 

באמצעות המשרד  4.2בסעיף 
ולכן, רק המשרד  הישראלי 

הישראלי נדרש להגיש את 
"תצהיר העדר הרשעות נספח 

בגין העסקת עובדים זרים 
 ותשלום שכר מינימום".

יגיש את המציע מחו"ל  .ג
 4.3מסמכים כמפורט בסעיף ה

למסמך ההזמנה הכללית 
להגשת הצעות בהתאם למדינה 

ה התאגד או נרשם, למרות שב
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שיוכיח את עמידתו בתנאי זה 
 .באמצעות המשרד הישראלי

המציע מחו"ל יוכיח את  .ד
עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב 

באמצעות המשרד  4.2בסעיף 
הישראלי  ולכן, רק המשרד 

נדרש לעמוד בתנאי הישראלי 
זה ולמלא לשם כך את התצהיר 

 להוכחת ניסיון המציע.

ביחס לתנאי המקדמי הנקוב  .ה
המציע מחו"ל גם  – 4.5בסעיף 

, בנוסף נדרש לעמוד בתנאי זה
ולמלא על המשרד הישראלי, 

לשם כך את התצהיר בדבר 
 העדר ניגוד עניינים.

להבהיר האם אדריכל שהינו אח מתבקש   .3
של עובד אוניברסיטה, מנוע מלהגיש 

 הצעה לתחרות.

למסמך התחרות  4.5בהתאם לסעיף 
 הכללי, קרובי משפחה מדרגה ראשונה

של נושא משרה באוניברסיטה ו/או 
עובדי האוניברסיטה המועסקים 

ומעלה, מנועים  51%במשרה של 
 מלהשתתף בתחרות.

, "קרובי משפחה מדרגה ראשונה"
ים , צאצאים, אחהורים משמעותם:

 ובני זוג.

והמשתתפים  מהתחרותפרד כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נ .2
 כל שינוימעבר לאמור לעיל, לא יחול  .חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתםמת

 במסמכי התחרות. 

 , האמור במסמך זה יגבר.התחרותככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי  .3

 על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד. .4

 

 בכבוד רב,

 אלדר קצביץ'

 מהנדס האוניברסיטה        

 


