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 עבור אוניברסיטת תל אביב 
 
 

 – קובץ הבהרות -
 

 

הליך   שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות  התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,   .1

 : שבנדון מכרזההבהרות, ב

 

עמוד  מס"ד
 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף במכרז  במכרז

הבהרה מטעם   אומדן  יצורףלמכרז  14.3.3 9  .1
 האוניברסיטה 

 
האוניברסיטה מבהירה כי  

 אומדן.  לא יצורףלמכרז 
 

2.  9 15.3 

היה וכל הצעות המחיר של ההצעות  
חרגו  י הכשירות כהגדרתן לעיל 

מהאומדן לרעת האוניברסיטה, 
רשאית ועדת המכרזים לקיים הליך  
תחרותי נוסף. ההחלטה אם לקיים  
במקרה כזה הליך תחרותי נוסף או  

הבלעדי  לא, תהא נתונה לשיקול דעתה 
והמוחלט של ועדת המכרזים, וזאת  
גם אם יתקיים התנאי לכך כאמור  

 בסעיף זה. 

הבהרה מטעם  
 האוניברסיטה 

האוניברסיטה מבהירה כי  
 סעיף זה מבוטל. 

3.  9 15.4 

במקרה בו בחרה הוועדה לקיים הליך  
תחרותי נוסף, ועדת המכרזים תודיע  

בכתב למציעים של הצעות אלו, ולהם  
בלבד, כי הם רשאים להגיש לתיבת  

שתקבע ועדת המכרזים במועד 
המכרזים הצעה כספית סופית 

משופרת על גבי טופס ההצעה הכספית  
)נספח ב' למסמכי המכרז(. ההצעה  
הכספית המשופרת תיחשב להצעה  

הכספית הסופית והקובעת של אותו  
מציע במכרז ותחליף את ההצעה  

 הכספית המקורית שהגיש. 

הבהרה מטעם  
 האוניברסיטה 

האוניברסיטה מבהירה כי  
 סעיף זה מבוטל. 
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עמוד  מס"ד
 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף במכרז  במכרז

4.  9 15.5 

לא נענה מציע מהמציעים כאמור  
לעיל, להצעת ועדת המכרזים להגיש  

הצעה כספית משופרת במסגרת 
ההליך התחרותי הנוסף בהתאם לדרך  

ובמועד שוועדת המרכזים קבעה או  
שהגיש הצעה כספית שאינה משופרת,  

יראו את ההצעה הכספית המקורית  
שהגיש כהצעתו הכספית הסופית  
והקובעת במכרז. ועדת המכרזים 

תבדוק את כל הצעות הכספיות של  
המציעים הנ"ל, לרבות הצעותיהם  

הכספיות הראשונות ותיתן את 
החלטתה הסופית בהתאם להוראות  

לעיל. אם לאחר קיום   14.4סעיף 
ההליך התחרותי עדיין כל ההצעות  

הכשירות תחרוגנה מהאומדן, יופעל  
כפוף  ההליך הנ"ל שוב ככל הנדרש ב

המכרזים לקיים   להחלטה של ועדת
 הליך תחרותי נוסף. 

הבהרה מטעם  
 האוניברסיטה 

האוניברסיטה מבהירה כי  
 סעיף זה מבוטל. 

5.  9 15.6 

שתי הצעות או יותר זכו   ובמקרה ב
לניקוד זהה ודורגו במקום הראשון,  

תן עדיפות להצעה  יתהאוניברסיטה 
בעלת ציון האיכות הגבוה. במקרה בו  

האוניברסיטה  –ציון האיכות זהה  
תן עדיפות להצעה הזולה ביותר.  ית

במקרה בו ציון האיכות זהה וההצעה  
האוניברסיטה תערוך     –הכספית זהה 

 הגרלה בין ההצעות השוות. 

הבהרה מטעם  
 האוניברסיטה 

האוניברסיטה מבהירה כי  
 סעיף זה מבוטל. 

 

 .  בתנאי המכרז האחריםאין שינוי  .2

  בדיוק. 12:00עד השעה  12/2022/26  ליום  עד הינו תוצע הההמועד האחרון להגשת , להזכירכם .3

, וזאת , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציעהמכרז  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,            
 

 משה איטח         
 מזכיר ועדת המכרזים


