מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 20/22

ב"ה ,ז' בתשרי ,תשפ"ג
 2באוקטובר2022 ,

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  – 1שירותי לוגיסטיקה ושינוע
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
כללי
.1
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו ,27/10/2022:בשעה .12:00
 .1.2תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על .31/12/2022
 .1.3על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא
בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין  ,408חדר  209לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב
לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.
 .1.4על 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.
 .1.5מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום
ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
 .1.6למסמך הבהרות זה מצורפים :נספח הפעלת קבלנים בקמפוס; נוסח ערבות ביצוע מתוקן
(נספח -3ג' ,ולא -3ב').
על המציעים להוריד את המסמכים ולצרפם להצעה.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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שאלות שהועלו על ידי מציעים:
מס' עמ'

כותרת

סעיף

מענה

שאלה  /בקשה
כתב המכרז

7.4.2

.1

6

אמצעי
המציע

.2

16

תיאור
הפעילות

3.3

.3

16

שירותי
שינוע

5.1.1

.4

16

שירותי
שינוע

5.1.2

.5

17

שירותים על
פי דרישה

5.2

.6

17

טבלת דרישת ,6.1
6.2
הצרכים

רכב משא קטן – מה
ההגדרה לרכב משא קטן,
האם רכב כמו ברלינגו ?

רכב הובלה קטן – טנדר /
רכב הובלה אחוד

נספח  - 1מפרט השירותים
האם הנ"ל מצריכים אישור
הובלת חומ"ס של האוטו
והנהג?
האם יש  UNקבוע או מגוון
חומרים?
בסעיף מופיע היקף של 40
ימי עבודה בחודש .האם
הכוונה לשני רכבי שא
קטנים צמודים שלכל אחד
צוות של נהג סבל ועוד שני
סבלים?
מופיע כי תיתכן עבודה
בשעות נוספות .האם יש
התייחסות למגבלת שעות
עבודה ונהיגה בהתאם
לחוק?
מתייחס לשירותים נוספים
לצוות/צוותים
מעבר
הקבועים?
מה מתמחרים כאן? צוות
של נהג סבל  +שני סבלים+
רכב? (יום עבודה של מה)?
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לא
מגוון חומרים ,מדובר
בדיוארים של חנקן נוזלי
מדובר בימי עבודה של
עובדי שינוע ,בהיקף של
עובד אחד עד  3עובדים
ביום (ללא רכב ,שיסופק
במקרה הצורך ע"י המזמין
– רכב תפעולי חשמלי)
לא תידרש עבודה מעבר
לדרישות החוק

נכון
 .1הטבלה מייצגת את
היקפי הדרישות של
המזמין – עבור
השירותים השוטפים
(עובדי שינוע) ועבור
שירותים נוספים כגון
הובלות ,מנופים וכו'.
 .2בנוגע להובלות –
מדובר ברכב הובלות
קטן  +נהג-סבל
ועובד נוסף.
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והתקשרויות
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מס' עמ'

כותרת

שאלה  /בקשה

סעיף

מענה

כתב המכרז
את

.7

17
18

סעיף 6
הובלות
באמצעות רכב 5 - 3
הובלות קטן

איזור
לאיזה
מתייחסים?

גאוגרפי

מנופים

סעיף 6
9-7

באילו גבהים מכסימלים
מדובר? יש הבדל בתמחיר
לפי יכולות המנוף

.8

18

החלפות
ותגבורים

7.3

לפי איזה מפתח מתומחר
עובד נוסף בפרויקט? איזה
מחירון?

.9

44

ניגוד עניינים

15.2

ספק מתעניין בעל קשר
לעובד
משפחתי
האוניברסיטה – מבקש
אישור להגיש הצעה למכרז

50 .10

ערבות ביצוע

נספח
-3ג'

חסר הנספח

.11

נספח הפעלת נספח  4נספח
בקמפוס
קבלנים

למחוק
 .3יש
ההתייחסות
למשאית בנפח 3
מ"ק.
איזור גוש דן והמרכז;
במקרה של הובלה בין
יתומחר
הקמפוסים
בהתאם להובלה בגוש דן
בתוספת הנדרשת.
גובה של קומה 5 – 4
(בניינים ישנים בעלי
מעליות שאינן מתאימות
לשינוע משאות).
מנוף הרמה – משאית
עליה ניתן להעמיס ציוד
מחלון
מחירון השירותים – מחיר
ליום עובד ושעות נוספות.

נספח  - 3הסכם

אוניברסיטת בר-אילן | רמת גן ,מיקוד  | 5290002ישראל
Bar-Ilan University | Ramat-Gan, 5290002 | Israel

הפעלת

קבלנים

האוניברסיטה מאפשרת
לכל המעוניין ורואה עצמו
הסף,
בתנאי
עומד
להשתתף במכרז .תשומת
לב המציע לנספח -2ג' ,בו
נדרש לציין כל זיקה וקשר
לאוניברסיטה ולעובדיה.
הנספח מצורף למסמך זה
(טעות סופר – תוייג
כנספח -3ב').
מצורף למסמך זה

מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

נספח  3ג' להסכם  -נוסח ערבות ביצוע
בשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות ביצוע .רק המציע שיזכה במכרז יידרש למסור ערבות
בנקאית בנוסח נספח זה.
תאריך____________ :
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
הנדון :ערבות בנקאית מספר ________
על פי בקשת ____________________ (להלן" :הספק") ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות
.1
בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם לאספקת חנקן נוזלי לאוניברסיטת
בר אילן ,שנחתם בעקבות מכרז מספר  20/22לאספקת שירותי לוגיסטיקה ושינוע ,לתשלום כל
סכום ,עד לסך כולל של ( 30,000שלושים אלף) שקלים חדשים (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.
אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
.2
" .2.1המדד"  -מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
" .2.2המדד החדש"  -המדד הידוע ,דהיינו המדד האחרון שפורסם לפני התשלום בפועל על
פי כתב ערבות זה.
" .2.3המדד 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 פ י כתב ערבות זה ,יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי ,אזי נשלם לכם את
סכום הקרן.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,בתוך ( 7שבעה) ימים
.3
מיום דרישתכם הראשונה בכתב ,שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה ,וזאת בלי שיהיה
עליכם להצי ג 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.
אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום
.4
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.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___________ ועד בכלל .לאחר מועד זה תהיה הערבות
.5
בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.
.6
בכבוד רב,
[שם וכתובת הבנק הערב]
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