מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
יחידת מכרזים

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 8/17

ב"ה ,כ"ד בניסן ,תשע"ז
 20באפריל2017 ,

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  – 1אספקת חנקן נוזלי לאוניברסיטה
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
 .1כללי
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות הינו ,7/5/2017 :בשעה .12:00
 .1.2תוקף ההצעה והערבות נותר בעינו ועומד על ( 31/7/2017כולל).
 .1.3על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך  ,₪ 20,000העונה על כל התנאים המוגדרים
במכרז.
הצעה אליה תצורף ערבות שאינה תואמת את כלל הדרישות עלולה להיפסל.
 .1.1על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע
ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין  ,108חדר  209לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת ההצעות.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המצי ע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב
לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.
 .1.5על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל
האישורים ,ההצהרות ,ההוכחות וכל צרופה אחרת ,כשהם מלאים כראוי.
הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה
ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.
 .1.1מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא
חתום ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
 .1.7למסמך זה מצורף:
א .נוסח ערבות ביצוע (נוסח זה ישמש את המציע הזוכה בלבד ,לאחר הודעה על
זכיה).
על המציעים לצרף מסמך זה כשהוא חתום לאישור על ידי המציע בלבד.

בכבוד רב
דודו שוורץ
עורך מכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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שאלות שהועלו על ידי המציעים:
תשובה
תיאור הבקשה
 #עמוד סעיף
האם חלה חובה להציע את כל  3סלי המציע נדרש להציע את כל  3סלי
השירותים? או שניתן להציע באופן חלקי? השירותים ,האוניברסיטה רשאית לבחור
1.2
1
.1
בספק שונה לכל אחד מהסלים.
נבקש להגיש שאלות הבהרה נוספות
 .2כללי
לאחר סיור המציעים.
ת"י 4295
לבדיקת מיכלי לחץ ומילוי חוזר הסעיף יישאר בעינו
8.4
4
.3
אינו קשור לסל .1
שינוע מיכלים במסגרת חלופה בה הספק
אחראי על שינוע המיכלים כמוצג
בסעיף האוניברסיטה תקצה לספק אתר בו יוכל
3
אפשרות
מיכלים  , 3.2.1האם האונ'
8
.1
תיתן ידי הספק לאחסן את ציוד השינוע שלו
לפתרונות השינוע המוצעים על
כולל מיקום אחסנה לאמצעי השינוע.
המציעים יתאמו עם נציג האוניברסיטה –
מר שלום לוי מועד לסיור בשבוע שבין 23/1
 13.7סיור ומיפוי מיכלים
11
.5
ובין .27/1
מספר הטלפון של שלום לוי03-7381311 :
יש לציין כי הצינור הינו רכוש האונ' ואיננו
חלק מהמיכל בכל מקרה של תקלה כל מקובל .במקרה בו הנזק לצינור ייגרם בשל
 2.1.7ציוד שיידרש להחלפה יעשה לאחר הגשת כשל או זדון מצד עובד הספק או מי מנציגיו
17
.1
הצעת מחיר לתיקון בהתאם לתקלה התיקון יהיה באחריות הספק ועל חשבונו.
ולאחר קבלת הזמנתכם.
האם האונ' תוכל להעמיד לרשות הספק
את רכב הגולף שנמצא בשימוש כיום
לצורך ריכוז הדיוארים לטובת ביצוע
המילוי .במידה ולא האם האונ' תאשר לא.
להכניס רכב דומה לאונ' ותמציא לו את מסופקת רשימה הכוללת את מלוא הנתונים
 3.2.1כל האישורים הנדרשים? כמו כן האם יש הקיימים בידי האוניברסיטה .חלק
18
.7
דיוארים ברחבי האונ' ללא גלגלים ? מהדיוארים אינם עם גלגלים והספק יידרש
במידה ויש  -יש צורך באמצעי שינוע להציג מענה לשינועם (עגלות ייעודיות וכו').
עבורם כגון עגלה ייעודית בכל בניין ורכב
ייעודי נבקש לקבל פירוט ותיאור מדוייק
לשירות הנ"ל
חנקן
מילוי
עבור
מסגרת
הזמנת
"לא תצא
3.2
במיכלים למעבדות בקמפוס רמת גן" הכוונה שעבור כל מילוי תצא הזמנה
נוזלי
בטבלה
19
.8
מתאימה.
סעיף - 1נבקש הבהרה למה כוונתכם
מכיוון שההזמנות יוצאות עבור כל יחידה
3.2
בטבלה נבקש לשנות כי הזמנות יתקבלו במרוכז בנפרד לא ניתן לרכזן.
19
.9
המועד האחרון לאספקת ההזמנות יהיה
סעיף 2עד השעה 12:00
בשעה  12:00ביום הקודם ליום האספקה.
"תיאום של מועד האספקה עם מבצע
3.2
 19 .10בטבלה ההזמנה"  -נבקש להוסיף עד יום לפני מקובל
סעיף 3מועד האספקה
וידוא נוכחות נציג המעבדה  /אוניברסיטה נציג המעבדה אמור לשחרר את המיכל
במועד ביצוע אספקת המיכל למעבדה  -ולחתום על קבלת המיכל המלא.
3.2
בטבלה נבקש הבהרה ,מתי נדרש? האם ביום הספק יימסר מספר נייד של נציג המעבדה
19 .11
סעיף 4האספקה? מה קורה אם לא יהיה נוכח לתיאום ,ומספר נוסף של נציג הרכש.
נציג ,האם ההזמנה מתבטלת ,או נדחית במקרה שלא ניתן יהיה להשיג אף נציג
מהמעבדה תידחה האספקה למועד הבא.
למועד האספקה הבא ?
המיכל
של
בסיסית
בדיקה
3.2
 19 .12בטבלה ויזואלית....נבקש להוסיף ביצוע הבדיקה מקובל
סעיף 6יתבצע ע"י הנהג.
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תשובה

תיאור הבקשה
 #עמוד סעיף
במידה ונתבקש למלא דיואר חם (זאת
אומרת שלא היה בשימוש לפני המילוי
ולכן לא ניתן לבצע מילוי אלא  ,נדרש לא מקובל
3.3
19 .13
לקררו )  -נבקש להוסיף כי החיוב בגין
המילוי יהיה  150%מתכולת הדיואר
כיצד מתבצעת בדיקת החוקר האם
הדיואר מלא  /או לא? מי מאשר
את נציג המעבדה  /אוניברסיטה
20 .11
 3.3.7קבלת הדיואר בסיום המילוי וחותם על
תעודת המשלוח ?
נבקש להבין מדוע ? וכמו כן כיצד יתקבלו האוניברסיטה עוברת להזמנות שיבוצעו על
ההזמנות בגין מילוי חנקן נוזלי במיכלים ידי היחידות עצמן (בניגוד למצב קיים בו
 20 .15א3.3.8
אגף התפעול מרכז את דרישות המעבדות
ר"ג.
בקמפוס
ומטפל באספקה).
במידה ותבחר אפשרות א׳ של מילוי
הדיוארים והשינוע על ידי הספק נבקש אין להשאיר את הדיוארים בשטח חיצוני
ה 3.3.8לדעת האם האוניברסיטה מאשרת ללא השגחה ,אלא אך ורק בתוך בניין
.11
מבחינה בטיחותית כי הדיוארים יישארו בסמיכות למעבדות
ללא השגחה בעמדות המילוי השונות?
כיום מוגדר יום רביעי כיום אספקה .עם
 3.4.2האם ניתן לעבוד במתכונת של יום קבוע ? זאת ,ייתכן והאוניברסיטה ,בשיתוף הספק
20 .17
יבחרו ביום אחר.
מה התנאי
למצבים חריגים שלא תצא השאלה אינה ברורה
20 .18
 3.4.4הזמנת מסגרת?
חנקן נוזלי לצובר יסופק תוך עד  2 -ימי
עבודה מקבלת ההזמנה נבקש
להכניס מקובל
21 .19
 3.4.9הזמנה עד השעה  12:00ונבקש לשנות את
קבלת ההזמנה עד  3ימי עבודה
הסעיף יישאר בעינו.
נבקש לשנות ל  18 -שעות לכל היותר לא במהלך השנים בהן מבוצע שימוש שוטף
בצובר לא נזקקה האוניברסיטה לגיבוי
 3.4.11 21 .20כולל שישי שבת
מסוג זה.
במקרה בו תחליט האוניברסיטה על
הפעלת אופציית האספקה הכוללת שינוע ,על מנת לא לפגוע בספק ,האוניברסיטה
 3.5.8 22 .21ב תפעיל האוניברסיטה את השירות למשך תחליט על מימוש אופציית השינוע במהלך
 18חודשים לפחות .נבקש לחדד את  18החודשים הראשונים להתקשרות.
הסעיף הנ"ל
האם ניתן לרכוש את העגלה שמשמשת לא .העגלה אינה תואמת את דרישות
השימוש.
 3.5.8 22 .22ז כיום את השינוע
ברחבי האונ' ולאחסנה האוניברסיטה תאפשר לספק לאחסן את
באונ'?
במקום מסויים
ציוד השינוע באתר בשטחה.
מאחר ויהיה יום חלוקה קבוע,
נבקש כי נמסרה תשובה בשאלה 9
23 .23
 7.1.1תיאום יתבצע ע"י הנהג ביום האספקה
מקובל
 7.2.1נבקש לשנות את זמן ההתראה ל 72-שע'
24 .21
נבקש לשנות את זמן קבלת ההזמנה עד
מקובל
24 .25
 7.2.2השעה  12:00יום לפני האספקה
מבחינת המערכת שלנו אין אפשרות
לציין הספק יצרף לחשבונית מסמך המציג את
נוכל
בהזמנה
את היתרה הכספית/כמותית
החוקר בכל רגע יתרת החנקן  /כסף העומד לטובת החוקר
8.3
25 .21
לספק את המידע לבקשת
במסגרת ההזמנה.
נתון בנפרד מהחשבונית.
מהם זמני האספקה וכיצד תתקבל הספק יחוייב לספק את החנקן בתוך  2ימי
עבודה ממועד הוצאת ההזמנה ממע'
8.7
25 .27
ההזמנה מקמפוס צפת?
האוניברסיטה  /מסירת הזמנה טלפונית
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#

עמוד

סעיף

.28

28

ג 1.4

.3

29

6

.1

29

6.1

.5

29

6.3

.1

30

10.2

.7

32

13.2

.8

כללי

תוספת

.9

33

16.3

.10

33

16.4

.11

33

16.5

תיאור הבקשה

תשובה
(המבוססת על הזמנת מסגרת מתאימה).

 .1לא צורף נוסח ערבות מכרז והיא צריכה
לענות על התנאים המפורטים בסעיף
נספח 2א להסכם לא ראינו את הערבות
הבנקאית ,האם קיים נוסח?
.9.1
הביצוע?
לערבות
כמו כן האם קיים נוסח
 .2נוסח ערבות ביצוע מצורף למסמך זה.
אחריות מקסימה
המכרז .לנזקים איננה מוגבלת נכון
על פי נוסח
יישא
"הספק
המילים
אחרי
להוסיף
נבקש
הסעיף יישאר בעינו
באחריות" להוסיף "על פי דין".
בסוף הפסקה להוסיף" :חובת השיפוי של
הספק על פי סעיף זה תהא כפופה לתנאים
המצטברים הבאים:
( )1האוניברסיטה תודיע לספק מיד עם
היוודע לה דבר התביעה ,בצירוף מקובל
מסמכים והמידע שבידיה בעניין זה;
( )2הספק ינהל את ההגנה ,תוך קבלת מקובל ,בתוספת :ומבלי שיוטלו עליה
סיוע מהאוניברסיטה ככל שידרש חיובים כספיים בשל סיוע זה
באופן סביר;
( )3האוניברסיטה לא תגיע לכל הסדר
פשרה בדרישה או תביעה כאמור ,ללא מקובל
אישור מראש ובכתב של הספק;
שאין
סופי
( )4השיפוי יהיה כנגד פסק דין
לא מקובל
עליו צו עיכוב ביצוע.
הספק יוכל למסור לאוניברסיטה חשבונית
מרכזת ,אשר תכלול את הפרטים הבאים:
 .1שיוך כל שורה בחשבונית להזמנה
ספציפית  +תעודת משלוח.
האם ניתן להעביר לאוניברסיטה חשבונית  .2צירוף תעודת משלוח חתומה על ידי
נציג המעבדה עבור כל הזמנה
אחת מרוכזת?
המפורטת בחשבונית.
על הספק לקחת בחשבון כי ליקוי בסעיף
כלשהו בחשבונית יגרור עיכוב התשלום עד
להסדרת הנושא.
בסוף הפסקה להוסיף "ובלבד שנתנה
לספק התראה בכתב של  7ימים בנוגע מקובל
לכוונת המימוש של הערבות".
נבקש להוסיף סעיף כוח עליון הפוטר את
הצדדים מקיום התחייבויותיהם
בנסיבות הסעיף יישאר בעינו
שאינם יכולים לעשות כן מטעמים שמחוץ
לשליטתם.
על
מוגבלת
איננה
לנזקים
הספק
אחריות
נכון
פי נוסח המכרז.
יש להמציא לאוניברסיטה אישור ביטוח
עדכני בתום כל תקופת ביטוח.
נבקש הסעיף יישאר בעינו
לשנות שהמצאת אישור כאמור תיעשה על
פי דרישה מצד האוניברסיטה.
הזוכה במכרז יידרש לפטור את ככל שהצובר נחשב ציוד של האוניברסיטה,
האוניברסיטה והבאים מטעמה מאחריות הסעיף אינו חל ,אבל ככל שהצוברים הינם
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#

עמוד

סעיף

.12

34

16.7

.13

34

16.8

.11

34

16.9

.15
.11

.17

37

1

.18
.19

37

2

.20

38

3

.21

38

4

.22

38

4.2

תשובה
תיאור הבקשה
לנזקי רכוש שייגרמו לו -משתמע שזה רכוש של הספק ,הפטור יהיה בתוקף .אין
כולל גם את הצובר המוצב בחצרי לערוך שינויים.
האוניברסיטה  -נבקש להוציא זאת
מאחריות זו
נבקש להחליף את המילים "בהתאם
לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי
הסכם לא מקובל
זה" במילים "ההולמות את אופי והיקף
ההתקשרות עמם".
מוגבלת
איננה
לנזקים
אחריות מקסימה
תשובה בסעיף 16.3
על פי נוסח המכרז.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המלל
הבא" :על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת
כי אי המצאת אישור ביטוחים חתום לא מקובל
תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10
ימים מיום דרישת האוניברסיטה בכתב".
מקובל
( )1נבקש למחוק את המילה "משולב".
( )2לאחר המילים "אבדן מסמכים"
נבקש להוסיף" :עד  ₪ 300,000מקובל
למקרה ולתקופת הביטוח".
( )3גבול אחריות ביטוח אחריות
מקצועית  .₪ 4,000,000ניתן להתחייב
לעריכת ביטוח חבות המוצר בגבולות מקובל
אחריות של  2,000,000דולר ארה"ב
כמבוקש.
במקרה של פוליסה משולבת מוצר
( )4יש להחליף את המילים "לכלול את ומקצועית מקובל ,במקרה של פוליסות
המזמין כמבוטח נוסף" במילים נפרדות ,באחריות מקצועית מקובל ובחבות
"לשפות את המזמין".
מוצר לא.
לאחר המילה "פריצה" נבקש
ראשון".להוסיף את מקובל
המילים "על בסיס נזק
נבקש להחליף את המילים "לכלול את
המזמין כמבוטח נוסף" במילים "לשפות לא מקובל
את המזמין".
יש
העובדים"
כל
"כלפי
המילים
לאחר
מקובל
להוסיף את המילים "של החברה"
נבקש להחליף את המילים "לכלול את
המזמין כמבוטח נוסף" במילים "לשפות מקובל
את המזמין".
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מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
יחידת מכרזים

נספח -2א' – נוסח ערבות ביצוע
תאריך____________ :
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
__________________
הנדון :ערבות בנקאית מספר ________
.1

על פי בקשת ____________________ (להלן" :הספק") ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות בלתי
חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם לאספקת חנקן נוזלי לאוניברסיטה ,שנחתם
בעקבות מכרז מספר  ,8/17לתשלום כל סכום ,עד לסך כולל של  20,000שקלים חדשים (עשרים אלף
( ,)₪להלן" :סכום הקרן") ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,על פי החישוב המפורט
שלהלן (סכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,יכונה להלן" :סכום הערבות",
שתדרשו מאת הספק.

.2

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
.2.1

"המדד"  -מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

.2.2

"המדד החדש"  -המדד הידוע ,דהיינו המדד האחרון שפורסם לפני התשלום בפועל על פי
כתב ערבות זה.

.2.3

"המדד הבסיסי"  -המדד שפורסם ביום __ בחודש__ בגין חודש __ ,שנת ___ ,העומד על
___ נקודות (בסיס ______).

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר ,כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי,
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש
לתשלום על פי כתב ערבות זה ,ומחולק במדד הבסיסי .אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב
ערבות זה ,יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי ,אזי נשלם לכם את סכום הקרן.
.3

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,בתוך ( 7שבעה) ימים
מיום דרישתכם הראשונה בכתב ,שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה ,וזאת בלי שיהיה
עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה
באופן כלשהו ,ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום ,מראש או בדיעבד ,מאת הספק ,או לפתוח
בהליך משפטי נגד הספק.

.4

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום
הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על
סכום הערבות .לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת ,תישאר הערבות בתוקפה
לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________________ועד בכלל .לאחר מועד זה תהיה הערבות
בטלה ומבוטלת.
בכבוד רב,
___________________
[שם וכתובת הבנק הערב]
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