מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

Purchasing, Tenders and Contracts Dep't

יחידת המכרזים

Tenders Unit

ב"ה ,כ"ד שבט ,תשע"ט
 30ינואר2019 ,

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 3/19

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  - 2מכרז מס'  3/19לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים
כללי

.1

.1.1

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום ו' באדר א' תשע"ט ( )11.2.2019בשעה .12:00

 .1.2יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים הנמצאת בחדר 209
בבניין  .408הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה
ועליו להיערך בהתאם.
 .1.3על 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.
 .1.4מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום
ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות.
 .1.5תשובות לשאלות שנשלחו לאחר המועד הראשון לשאלות (ב )17.1.2019-ועד למועד השני
לשאלות (ב )29.1.2019-יפורסמו במסגרת מסמך הבהרה .3
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

.2

עמוד

#

סעיף

תשובה  /הבהרה

שאלה

כתב המכרז
.1

7

9.2

לא ניתן לתת הנחה אחוזית על הסולר ,היות
והמיסים הם מרכיב עיקרי במחיר.

.2

7

9.2

לא ניתן להציע הצעה באחוזים ממחיר הסולר
אלא הצעה באגורות לליטר.
בניגוד לבנזין שמחירו המרבי נתון לפיקוח
ממשלתי ,מחיר הסולר אינו נתון לפיקוח
ממשלתי ולכן לא קיים "מחיר מרבי" לגביו
ומחירו נקבע על ידי כל אחת מחברות הדלק
בהתאם למחירון המפורסם על ידי כל אחת מהן.
בנוסף ,לא קיימת תוספת עבור שירות מלא בגין
הסולר ולכן היא אינה רלבנטית למחיר .לאור
האמור לעיל נבקש שמחיר הסולר ממנו תיגזר
ההנחה באגורות יהיה מחיר המחירון של המציע.

חתימת המציע

(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

1

המציע יציע בהצעתו את
מחיר המחירון שלו לליטר
סולר (כולל מע"מ) כולל
תוספת עבור שירות מלא (אם
קיימת) ואת ההנחה בש"ח
ממחיר המחירון ויחשב את
המחיר לליטר סולר לאחר
ההנחה.
מצורף קובץ מסמכי המכרז
מתוקן (בראש כל עמוד כתוב
"גרסה מעודכנת מיום
.)"30.1.2019
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יחידת המכרזים

#

Tenders Unit

עמוד

סעיף

שאלה

תשובה  /הבהרה

.3

11

16.1

נבקש להאריך ל 10 -ימי עבודה.

.4

11

16.1

נבקש כי חתימת ההסכם תהיה בתוך  10ימי
עבודה (במקום בתוך ימי עבודה).

ההסכם נחתם על ידי המציע
ומוגש כחלק מהצעתו.
המציע הזוכה יידרש להמציא
תוך  5ימי עבודה ערבות
ביצוע ואישור ביטוחים.

נספח  1למכרז  -מפרט השירותים
.5

13

2.1.5

הדרישה לספק לאוניברסיטה תיעוד ודוחות
חודשיים "ככל שיידרש על ידי האוניברסיטה"
אינה מקובלת עלינו :לחברתנו יש סט דו"חות
קבוע המשמש את אלפי לקוחותיה ולכן כל שינוי
ממנו ו/או תוספת עליו צריכים להיעשות אך ורק
בהסכמתה של חברתנו ובתיאום עמה.

מקובל.

.6

14

2.1.6

מבחינת חברתנו ניתן להתחייב לעדכן רשומות
והרשאות בתוך פרק זמן של לא יותר מ 3-שעות
ממועד העברת הבקשות ,רק בכפוף לכך
שהבקשה תתקבל טלפונית במוקד שירות
הלקוחות של החברה.

מקובל.

.7

14

2.1.7

הדרישה למתן הרשאת תדלוק לרכב שלא היה
מורשה קודם לכן לתדלוק ממוחשב בתוך 24
שעות כולל התקנת התקני תדלוק אינה ישימה
ואף סותרת את האמור בסעיף  ,2.2.7לפיו לגבי
רכב שלא יהא במצבת צי הרכב של
האוניברסיטה במועד חתימת ההסכם תבוצע
ההתקנה בתוך  7ימי עבודה ממועד מסירת
ההודעה ע"י האוניברסיטה .לאור האמור לעיל
נבקשכם להשמיט את סעיף .2.1.7

מקובל .סעיף  2.1.7יימחק.

.8

16

3.5

התקן התדלוק יעמוד בתקן עבור התקן תדלוק
כללי של מנהל הדלק (כיום אין לחברות הדלק
אפשרות להתקין שום התקן חוץ מהתקנים אלו
שההתקן שלהם והספקים שלהם הוכשרו על ידי
מנהל הדלק).

מקובל.

.9

16

3.7

דרישתכם לפיה התקני הזיהוי יהיו בכל עת בעלי
ממשק למערכת הממוחשבת של האוניברסיטה
אינה ברורה לנו ונבקשכם להבהיר אותה ולפרט
מהי המערכת הממוחשבת של האוניברסיטה.

המילים "ושל
האוניברסיטה" בשורה
השנייה בסעיף יימחקו.

16 .10

3.9

תדירות העברת הדוחות תהיה אחת לכל חודש
קלנדרי (במקום לא פחות מפעם אחת לכל  22ימי
עבודה).

מקובל.

חתימת המציע

(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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יחידת המכרזים

#

עמוד

Tenders Unit

סעיף

תשובה  /הבהרה

שאלה

נספח  2למכרז  -הסכם התקשרות
20 .11

6.1

בשורה הראשונה ,לאחר המילה "באחריות"
יש להוסיף את המילים "על פי דין" .כמו כן,
יש למחוק את המילה "כלשהו" .בשורה
השנייה ,יש למחוק את המילים "פעולתם
על פי".

מוסכם למחוק את המלה
"כלשהו".
היתר לא מוסכם.

20 .12

6.2

יש למחוק את המילים "לרבות כל פיצוי
ו/או כל הוצאה שנגרמו" .בשורה השלישית,
לאחר המילים "בסעיף  ,"6.1יש להוסיף את
המילים "שיפוי כאמור יינתן רק לאחר מתן
פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו -המורה כך".
בשורה הרביעית ,לאחר המילה "לספק" יש
להוסיף את המילה "מיד" .בשורה
החמישית ,יש להוסיף לאחר המילה
"הספק" את המילים "על פי דין".

לא מוסכם.

20 .13

סעיף
חדש

מבוקש שיתווסף סעיף  6.3שנוסחו יהיה
כדלקמן :על אף האמור בהסכם זה ,חובת
הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק
באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי
הסכם זה ,כפופה לתנאים המצטברים
דלהלן )1( :התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב
המורה כן ( )2האוניברסיטה ו/או הבאים
מטעמה הודיעה לספק על כל תביעה או
דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך
ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא
התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של
הספק מראש ובכתב ( )3בשום מקרה הספק
לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים
לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל
של האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ( )4על אף
האמור בסעיף זה ,ועל אף כל הוראה אחרת
בהסכם זה ,מוסכם בזאת מפורשות כי
אחריותו של הספק והשיעור המרבי של
הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או
דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה
או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על
 ,₪100,000והאוניברסיטה פוטרת את
הספק ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה
על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל.
הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום
ההסכם ו/או ביטולו.

לא מוסכם.

חתימת המציע

(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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#

עמוד

Tenders Unit

סעיף

שאלה

תשובה  /הבהרה

26 .14

16.1

יש למחוק בשורה הראשונה את המילים
"מבלי לגרוע.....כל דין" .בשורה השנייה ,יש
למחוק את המילים "ביטוחים הנערכים על
בסיס מועד הגשת התביעה ,גם" ,ובמקום
יש שיירשם" :ביטוח אחריות מקצועית".
בשורה השלישית ,יש למחוק את המילה
"שבע" ויש לרשום "שלוש" בשורה השישית,
יש למחוק את המילים "בישראל ובעלת
מוניטין".

השינויים המבוקשים לא
מקובלים למעט להלן :
בשורה השלישית יעודכן ל 5 -
שנים במקום .7

26 .15

16.2

בשורה השלישית ,יש למחוק את המילים
"ו/או מי מטעמה".

לא מקובל.

26 .16

16.3

בשורה החמישית ,יש למחוק את המילים
"שלא יפחתו מסך".

מקובל.

27 .17

16.4

בשורה הראשונה ,יש למחוק את "ללא צורך
בכל דרישה מצד האוניברסיטה" .כמו כן,
יש למחוק את המילה "לפני" .בשורה
השלישית ,יש למחוק את המילה "מיד".
בשורה האחרונה ,יש למחוק את המילה
"שבע" ויש לרשום "שלוש" .כמו כן ,יש
למחוק את המילים "על פי ההסכם".

לא מקובל למעט להלן:

27 .18

16.5

בשורה הראשונה ,יש למחוק את המילים
"ו/או מי מטעמה" .כמו כן ,יש למחוק את
המילים "לכל אובדן ו/או"
בשורה השנייה ,יש למחוק את המילים
"ו/או מי מטעמו".
בשורה השלישית ,יש למחוק את המילים
"ו/או מי מטעמה".
בשורה הרביעית ,יש למחוק את המילים
"ו/או מי מטעמה" .כמו כן ,יש למחוק את
המילים "לכל אובדן ו/או לנזק" ובמקום
שיירשם ":לנזק" .בשורה השביעית ,יש
למחוק את המילים "ו/או מי מטעמה".
בשורה האחרונה ,בסוף הסעיף יש להוסיף
את המילים "ובכפוף להדדיות כלפי הספק
ו/או מי מטעמו".

27 .19

16.6

בשורה השנייה ,יש למחוק את המילה
"מתחייב" ,ונבקש שיירשם "רשאי".
בשורה הרביעית ,יש למחוק את המילים
"ו/או מי מטעמה".

חתימת המציע

(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

4

 .1בשורה השלישית
מחיקת המילה "מיד"
מקובלת.
 .2בשורה האחרונה -
יעודכן ל  5 -שנים
במקום .7
לא מקובל למעט להלן:
 .1בשורה השלישית יעודכן
הנוסח ל "ו\או מי
מעובדיה ו\או מנהליה"
 .2בשורה השביעית יעודכן
הנוסח ל "ו\או מי
מעובדיה ו\או מנהליה"
 .3הוספת המלל בתום
הפסקה מקובלת.

 .1יעודכן "רשאי" במקום
"מתחייב".
 .2מקובל.
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#

עמוד

Tenders Unit

סעיף

שאלה

תשובה  /הבהרה

26 .20

16.7

כמו כן ,בשורה הרביעית ,לאחר המילה
"באחריות" יש להוסיף את המילים "על פי
דין".
בשורה השישית ,יש למחוק את המילים
"ו/או לפצות" .כמו כן ,יש למחוק את
המילים "במישרין או בעקיפין".

מקובל.

26 .21

16.8

נבקש למחוק סעיף זה.

לא מקובל.

בברכה
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן

חתימת המציע

(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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