
 

 

 
 לאספקת ציוד משרדי עבור אוניברסיטת תל אביב 2.18מכרז מס' הס. 

 1מתוך  1עמוד 
 

 

30.05.2018  

 , תשע"חבסיון ט"ז

  לכבוד:

 המכרזמשתתפי 

 

 – עבור אוניברסיטת תל אביב אספקת ציוד משרדיל – 20182/ הס.מס' פומבי למכרז  מכתב הבהרות   הנדון: 

 2מכתב הבהרות מס' 
 

להלן מפורטות התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,  .1
 שבנדון: מכרזהליך ההבהרות, ב

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

1.  

מכתב ההבהרות 
שפורסם מיום 

שאלה מס'  24/05/18
 6סעיף קטן  2

"עבור כל מוצרי  –השאלה 
המותג "ארטי" שהם 

סיניים יוצא מוצר מקביל 
 .באיכותו"

 
 "מקובל". –התשובה 

אני מבקש להפנות אתכם 
 6סעיף קטן  2לשאלה מס' 

למכתב ההבהרות 
שפרסמתם, לדעתי התשובה 

עומדת בניגוד לתשובות 
שנמסרו בשאלות האחרות 
שבמכתב ההבהרות אודה 

 להבהרתכם.

אכן נפלה שגיאה בתשובה 
. להלן 6שבסעיף קטן מס' 

"לא  –התשובה המעודכנת 
 מקובל".

אין שינוי ביתר התשובות 
שניתנו במכתב ההבהרות 

 24/05/18שפורסם מיום 

2.  

נספח א' 
מפרט  –

השירות 
)עמ'   –

18,23) 

סעיפים 
 7.1 -ו 1.1

 זיכוי בגין רכישה

בסעיף  -נראה שיש סתירה 
לנספח א', זיכוי בגין  1.1

אחוז מעבר  5של רכישות 
לרכישה השנתית. בפנייתכם 

הרכישה  מצוין כי היקף
 ₪. אלף  600השנתית הינו כ 

עם כך הזיכוי יינתן בגין 
 רכישות מעבר להיקף זה !? 

, הספק  7אותו נספח סעיף 
נדרש לתת זיכוי על רכישות 

יקף אלף שח בה 300מעל 
 שנתי

 אין סתירה.
היקף הרכש השנתי 

₪ אלף  600בסך  הממוצע
למסמכי  1.5המצוין בסעיף 
יקף ההמכרז הינו ה

משוער של ההתקשרות ה
 -עצמה. לעניין הזיכוי  
 5%יובהר כי הזיכוי בסך 

 יחול החל מהשקל הראשון
במהלך הרבעון הקלנדרי 

החולף וזאת בתנאי שהיקף 
יעלה  המצטבר הרכישות

 300של מינימאלי על סך 
 בשנת התקשרות.₪ אלף 

 

 .בדיוק 12.00עד השעה  2018.0606. עד ליום הינוו בזאת נדחההמועד האחרון להגשת ההצעות  .2

 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.  .3

וזאת  כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע,, המכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

  לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

 
 
 
 

 
 

 העתק:
 חברי ועדת המכרזים

 בברכה,              
 

 וייסבי א            
 מזכיר ועדת המכרזים
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