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07.06.2018  

 תשע"חה, בסיון דכ"

 

  לכבוד:

 המכרזמשתתפי 

 

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

 3מכתב 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.    

בהמשך לתשובתכם בשתי 
מכתבי ההבהרות האחרונים 

נכם נדרשים שפרסמתם, ה
לאפשר אספקת מוצרים שווי 

 יםהמותג ערך למוצרי
ים שציינתם בפריטי הפרטי

 התמחור כדוגמת המותג
 "ארטי" 

 מקובל.

האוניברסיטה החליטה 

לאפשר הגשת דוגמאות 

של מוצרים תחליפיים 

י ככול שיבוקש ע"

המציעים באופן הבא: 

פיים יוגשו פריטים תחלי

בקרטון לא יאוחר ארוזים 

עד  14.06.2018 -מה

לידי מר  10:00השעה 

צוות  משה איטח, אחראי

מכרזים, בניין מחסנים 

, חדר ובטחון, קומת הגג

. על כל דוגמת פריט 703

פי שתוגש תוצמד יתחל

מדבקה עם המספר 

הסידורי של הפריט 

מס' הפריט בהתאם ל

טופס הצעת על גבי המצוין 

בפורמט  המחיר המעודכן

שיפורסם יחד עם  אקסל

באתר  מכתב הבהרות זה

האוניברסיטה ושאותו 

גיש נדרש למלא ולה

ו כן, ניתן להציג . כמלמכרז

פי אחד יותר ממוצר תחלי

עבור כל פריט ולא יותר 
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משלושה פריטים 

תחליפיים עבור כל פריט. 

 19.06.2018עד ליום 

האוניברסיטה תפרסם את 

פיים ם התחליכל הפריטי

לאחר שלב  אושרויש

. הדוגמאות המפורט לעיל

ככל ואחד או יותר 

מהפריטים המוצעים לא 

יאושרו, המציעים יחוייבו 

 להגיש הצעה כספית

בהתאם לפריט המקורי 

/ במסמכי המכרז הנדרש

תחליפיים הים /פריטה

 אושרו.יש

 
 

 .בדיוק 12.00השעה עד  28.06.2018 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

 אחראי צוות מכרזים –משה איטח 

 בברכה,              
 

 אבי וייס            
 המכרזיםמזכיר ועדת 
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