מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
יחידת מכרזים

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 8/17

ב"ה ,א' באייר ,תשע"ז
 27באפריל2017 ,

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  – 2אספקת חנקן נוזלי לאוניברסיטה
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
 .1כללי
באפשרות המציע לוותר על סיור למיפוי המיכלים בתנאים הבאים:
 .1.1המציע מצהיר כי הוא מכיר את אופי העבודה הנדרשת והדרישות ממנו.
 .1.2המציע מתחייב כי המחיר אותו הוא מציג הינו מחיר סופי ,וכי לא תהיינה לו
הסתייגויות או דרישות נוספות כלשהן בקשר עם ביצוע העבודה נשוא המכרז.

בכבוד רב
דודו שוורץ
עורך מכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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שאלות שהועלו על ידי המציעים:
עמוד
2

סעיף
 1.2.2ב

#
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29
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29
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33
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/2ג

1

.7

נספח
/2ג
נספח
/2ג

2

.9

נספח
/2ג

.1

.8

3
4

תיאור הבקשה
שינוע הטרמוסים ברחבי באוניברסיטה
מחייבת מתן מענה לבעיות בטיחות
שהועלו בסיור הקבלנים – ללא מענה
 .1שינוע טרמוסים בתוך מעלית –
חל איסור על שינוע טרמוסים
בתוך מעלית נוסעים ובטח
בנוכחות נוסעים
 .2השגחה על המיכלית ו/או על
הטרמוסים כאשר הנהג מוביל
טרמוס למשתמש
 .3שינוע טרמוסים  230ליטר על
אבנים משתלבות וטיפוס
מפלסים – פעילות המחייבת
יותר מעובד אחד.
אחרי המילים "הספק יישא באחריות"
תבואנה המילים "המוטלות עליו על פי
דין"
במקום המילה "שכזה" תבואנה המילים
"לו הוא אחראי כאמור בסעיף  6.1לעיל"
 .1תבוטלנה המילים "הספק פוטר את
האוניברסיטה......מבלי לגרוע מהאמור"
 .2במקום המילה "כמפורט בסעיף "4
תבואנה המילים "כמפורט בסעיף "2
במקום המילה "מתחייב" תבוא המילה
"רשאי"
 .1אחרי המילים "לעניין אחריותו (א) "
תבואנה המילים "בביטוח אחריות
מקצועית"
 .2במקום המילים "הנובעת מאחריות
הספק" תבואנה המילים "בביטוח
אחריות המוצר – בגין אחריות
לנזקים שהספק אחראי להם
שנגרמו"
אחרי המילים "כינון מלא לכל הרכוש"
תבואנה המילים "של החברה"
במקום המילים "בקשר עם אחריותו
עקב" תבואנה המילים "בגין אחריותו
למעשי"
אחרי המילים "כלפי כל העובדים"
תבואנה המילים "של החברה"

תשובה
במסגרת הסיור יוכל המציע לבחון
אפשרויות וחלופת העומדות בדרישות
החוקיות והתקניות.

לא יתאפשר להשאיר טרמוסים ללא
השגחה במקומות פתוחים ,אלא רק
באיזורי המעבדות
על המציע לתמחר את הנושא כחלק
מהמחיר המבוקש לשינוע
הסעיף יישאר בעינו
מקובל
 .1לא מקובל
 .2מקובל
מקובל
 .1לא מקובל
 .2לא מקובל

מקובל
מקובל
מקובל
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תצהיר
,

אני הח"מ _____________________ ת.ז ,________________ .המשמש בתפקיד
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1לחברה ניסיון באספקת שירותים כנדרש במכרז זה והיא מודעת לאופי הפעילות הנדרש ולדרישות
ספציפיות העשויות לנבוע מאספקת השירותים לאוניברסיטת בר אילן.
 .2החברה מתחייבת כי הצעת המחיר הינה סופית ,וכי לא תדרוש סכומים נוספים בשל התאמות ופעולות
הנדרשות לאספקת השירות ,ושייתכן והיו עולות במסגרת סיור מקדים באתרי השירות.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

[שם וחתימה]

אישור

אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך
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