מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
יחידת המכרזים

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't
Tenders Unit

לכבוד
משתתפי בל"מ

ב"ה ,כ"א באדר ,תש"פ
 17במרץ2020 ,

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  – 2אספקת הליום למנזלת באוניברסיטה
להלן הבהרות לגבי ההליך שבנדון:
כללי
.1
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות בהליך הינו ,19/3/2020 :בשעה .12:00
.2

הגשת ההצעה וההתנהלות לאחריה
 .2.1הגשת ההצעה תבוצע באמצעות הדוא"ל בלבד.
 .2.2לאור המצב במשק נוכח ההתמודדות עם וירוס הקורונה ,יתכן ותהיה השפעה על הטיפול
במענה להצעה ,ועל המשך ההתנהלות (תחילת הפעילות ,אופיה וההיקפים שיידרשו
בפועל).

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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שאלות שהועלו על ידי מציעים:
שאלה /
תיאור
תשובה
סעיף  -1נבקש שהמילה" :כל" בשורה  2תמחק .נבקש שהמילים" :שלוש שנים נוספות
שאלה
" יוחלפו במילים" :שנה נוספת"
.1
לא ניתן למחוק את "כל" .לגבי שנה נוספת – לא ניתן .ניתן להחליף ב  24חודש לכל
תשובה
הפחות.
סעיף  -1.1נבקש שלאחר המילים" :ביטוח אחריות כלפי צד ג'" יתווספו המילים:
"המבטח את חבות הספק על פי דין".
שאלה
נבקש שהמילה" :שנתית" תמחק. .
נבקש שקוד  321יוחלף בקוד .304
.2
 .1מקובל
 .2לא מקובל
תשובה
 .3לא מקובל
סעיף  -1.2נבקש שלאחר המילים" :ביטוח אחריות מעבידים" יתווספו המילים " :על פי
פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם."1980-
שאלה
נבקש שהמילים" :יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה וייחשב כמעבדים של מי
.3
מעובדי הספק קוד סעיף  "319יוחלפו במילים" :הרחב שיפוי קוד ."304
 .1מקובל
תשובה
 .2לא מקובל
סעיף  - 1.3נבקש שלאחר המילים" :ביטוח אחריות המוצר" יתווספו המילים" :
"המבטח את חבות הספק על פי דין"" .המבטח את חבות הספק על פי דין".
נבקש להסיר את קוד .322
שאלה
יובהר המלל בדבר התקופה הרטרואקטיבי לא יתווסף לאישור אלא יהווה התחייבות
.4
חוזית בלבד אין לכך קוד או מלל שהפיקוח אישר.
 .1מקובל
 .2לא מקובל
תשובה
 .3לא מקובל – חברות הביטוח מוסיפות תאריך רטרואקטיבי לאישור.
.5

.6

שאלה

סעיף  – 1.5ימחק לא רלוונטי.

תשובה

מקובל

שאלה
תשובה
שאלה

.7
תשובה

סעיף  -1.7לאחר המילים" :את אישור עריכת הביטוח המצורף" יתווספו המילים" :ו/או
בנוסח אחר המופק על ידי המבטחת" (חברת מנורה מפיק אישורים בפורט שלה".
מקובל
סעיף  -1.8המילה" :כל" תוסר" .המילים ":לכל כלי הרכב המשמים" יוחלפו במילים:
"לכלי הרכב אשר בבעלותו המשמשים".
במקום המילים" :שלא יפחתו מסך של  ₪ 600,000למקרה" ירשמו המילים" :בסך של
 ₪ 350,000למקרה ולתקופת הביטוח".
 .1מקובל ככל שרק כלי רכב בבעלותו משמשים להובלה
 .2ניתן לשנות ל .₪ 500,000
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שאלה /
תשובה
.8

שאלה
תשובה

.9

.10
.11

תיאור
סעיף  -4 1.8לאחר המילים" :ו/או מי מטעמם המזמין" בשורה  1ו 3 -יתווספו המילים:
"למעט קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו".
לא מקובל

תשובה

סעיף  -6 1.8המילים" :ו/או חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה
למזמין" ימחקו .בהתאם להנחיות יש לצרף שם חברה וח.פ של החברה .נבקש לקבל
רשימה של חברות.
מקובל

שאלה

נספח א' סעיף צד שלישי -קוד  321יוחלף בקוד  .304קוד  309יוסר.

תשובה

לא מקובל

שאלה

נספח א' סעיף אחריות מעבידים קוד  319יוחלף בקוד .304

תשובה

לא מקובל

שאלה

שאלה
.12
תשובה

שאלה
.13
תשובה

נספח א' סעיף חבות המוצר -קוד  309יוסר .כל המלל שנוסף בקוד  304לאחר
המילים" :הרחב שיפוי" ימחקו .המלל לא קיים בנספח ד' שהופק על ידי המפקח על
הביטוח.
קוד  322יוסר.
קוד  302יוסר.
 .1מקובל הרחב שיפוי לטובת מבקש האישור
 .2לא מקובל
 .3מקובל
נספח א' קודי שירותים -קוד  53יוסר לא רלוונטי.
קוד  70יוסר.
יתווסף קוד .3
 .1מקובל
 .2מקובל
 .3מקובל
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