מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

ב"ה ,ט"ז בחשון ,תשפ"א
 3בנובמבר2020 ,

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 13/20

שלום רב,
הנדון :אספקת שירותי פינוי נייר וקרטונים למיחזור – מסמך הבהרה מס' 1
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
כללי
.1
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו ,12/11/2020:בשעה .12:00
 .1.2תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על .28/2/2021
 .1.1על 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.
 .1.1מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא
חתום ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

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

מס"ד עמוד

.1

2

כותרת

מס'
סעיף

מבוא

1.4.3

שאלה
כללית

.2

.3

+4
25

רישיונות
ואישורים
נדרשים

6.6.3
+
7

.4

9

הגשת
ההצעה

12.1.3

.5

12

כללי

.6

12

.7

12

.8

13

1.4

נספח 1
מפרט
שירותים
נספח 1
מפרט
שירותים
פינוי

2.3

תשובה

שאלה

לא קיימת אפשרות לתת
הצעת מחיר בגין פינוי מדובר בתדירות נמוכה בשנה .
וגריסת חומרים רגישים על ולכן הפינוי יהיה בהתאם להצעת
מחיר .
פי דרישה.
האם כל הניירת של
אינה
האוניברסיטה
מרבית הניירת אינה מסווגת .יש
מסווגת?
אין סעיף למילוי מחיר עבור מעט חומר רגיש וזה בהתאם
לדרישת המחלקה הרלוונטית
חומר מסווג
נבקש הבהרה בנושא.
ISO
תקן
להבנתנו,
 2008:9001אינו התקן
העדכני עבור שירותי פינוי
על המציע לצרף את הוכחת
פסולת .התקן הרלוונטי הוא
עמידתו בתקן העדכני
תקן  .2015:9001אנא
אישורכם לצירוף התקן
העדכני.
נבקש למחוק את הדרישה
לסריקת החומר על גבי
מדיה דיגיטלית .מדובר הסעיף יישאר בעינו.
בדרישה מכבידה ומיותרת המציע יכול לסרוק את החומר
שאינה נהוגה במכרזים מעין אחרי שלב החתימות ולפני
אלה ,מה גם שהקבלן נדרש כריכתו.
לצרף שני עותקים של
המכרז.
א .בניגוד לנטען במסמכי
ידי
על
נקנו
המכרז ,מתקני העלה המתקנים
המוצבים באוניברסיטה האוניברסיטה יש בידינו את
הינם בבעלות אמניר .מספרי ההזמנה .
אנא הבהרתכם בנושא.
ידי
על
מתוחזק
אנא הדחסן
לגרוע,
ב .מבלי
הבהרתכם האם הקבלן האוניברסיטה ובבעלותה.
נדרש לתחזק כלים האיסכוריות של הקבלן באחריותו
בבעלות ובבעלותו כולל אחזקתי במידת
המצויים
הצורך .
האוניברסיטה.
מתקני עלה [מקומרים] בבעלות
מה מידות כלובי הקרטון
האוניברסיטה  2.5*1.5מטר.
הנדרשים?
כלובי

הנייר כלובי הנייר בגדלים שונים החל מ-
 2*2וגם גדולים יותר עד 3

2.4

מה מידות
הנדרשים?

3.1

א .אנא הבהרתכם כי אנו מתארים מצב קיים בסופו של
מספר ימי העבודה דבר תלוי בכמות הפינוי העתידי
2

אוניברסיטת בר-אילן | רמת גן ,מיקוד  | 5290002ישראל

Bar-Ilan University | Ramat-Gan, 5290002 | Israel

מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מס"ד עמוד

כותרת

מס'
סעיף

מתקן שק

.9

13

פינוי
נקודות
איסוף
נייר

3.2א

.10

13

עבודות
פינוי
מיוחדות

3.3א

.11

14

נספח 1
מפרט
שירותים

3.4

.12

14

פינוי
קרטונים

3.4א

.13

17

כוח
האדם
של
המציע

5א

שאלה

תשובה

באוניברסיטה הוא  2ימי וביעילות העובד.
עבודה (מתוך .)7
אנו מתארים מצב קיים בסופו של
ב .אנא הבהרתכם כי כל
דבר תלוי בכמות הפינוי העתידי
בקשה לתוספת עבודה,
וביעילות העובד.
לרבות ביצוע עבודה
במסמכי המכרז אנו משקפים את
מיוחדת ,תהיה במסגרת
היקפי העבודה במדוייק כפי
שני ימי העבודה הנ"ל.
שנעשו ב 7השנים האחרונות
א .אנא הבהרתכם לגבי הכמות נשארה כפי שהיא ואנו
המתקנים רשאים להוסיף או לגרוע עד 20
כמות
הנדרשת באוניברסיטה % .מההיקף ללא תשלום  .ראה
סעיף  2.7עמוד 12
כיום יש  5מתקנים.
ב .אנא התייחסותכם לפער
בין מס' נקודות האיסוף הכמות נשארה כפי שהיא ואנו
בסעיף זה –  ,6לבין רשאים להוסיף או לגרוע עד 20
כמות המתקנים כיום –  %מההיקף ללא תשלום
.5
א .אנא הבהרתכם כי כל
עבודה מיוחדת נדרשת
הסעיף יישאר בעינו .היקפי
תבוצע בתוך  2ימי
העבודה יישארו כפי שהם .
העבודה בסעיף 3.2א
בעמ'  13לעיל.
ב .נבקש לקבוע תמחור
מיוחד לביצוע אותן
עבודות מיוחדות .אין זה
הוגן וסביר כי ביצוע
הסעיף יישאר בעינו על המציע
אותן עבודות מיוחדות
לתמחר את עבודות אלו בהתאם
יהיה על בסיס התמורה
להיכרותו ושיקוף במכרז .
הרגילה .מעצם היותן
עבודות מיוחדות יש
לתמחרן בנפרד ובאופן
שונה ,וגבוה יותר.
לא מצוין תדירות פינוי
אחת לשבוע כיום
הכלובים
נבקש הבהרה בנושא.
נבקש להבהיר כי פינוי
הדחסן חייב להיות רק אין מדע מדוייק אך תהיה
כשהוא מלא ,או לכל הפחות השתדלות לדחסן מלא ב.% 80
בתפוסה של .80%
נבקש להסיר הדרישה
לצירוף קורות חיים של
מנהל הלקוח ,אשר אינה
רלוונטית ואינה נהוגה בשום מקובל
מכרז בו מעניק הקבלן
שירותים לאיסוף פסולת
(הקבלן פועל במעל ל160-
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כותרת

מס'
סעיף

.14

22

נתוני
מנהל
לקוח

3

.15

24

צוות
המציע

4

.16

26

חוברת
ההצעה

8

.17

35

אחריות

5.2

.18

35

אחריות

5.4

.19

35

אחריות

5.5

מס"ד עמוד

תשובה

שאלה
רשויות וכן במוסדות ציבור,
רשתות מזון וכו').

נבקש להסיר הדרישה
הכשרה
פרטי
למילוי
מקצועית /אקדמית של
שאינה
הלקוח,
מנהל
רלוונטית לשירותים נשוא
המכרז.
נבקש להסיר הדרישה
למילוי פרטי צוות המציע
בשלב מקדמי זה של
המכרז .ככל שהקבלן יזכה
במכרז הוא יעביר את
הנדרשים
הפרטים
לאוניברסיטה.
לא מצוין בטבלת המחירים
מחיר
לתת
אפשרות
לעבודות פינוי מיוחדות כפי
שמפורט בנספח  1מפרט
שירותים בעמוד  13בסעיף
3.3
שורה  - 1לאחר המילה
"אחראי" ,נבקש להוסיף "על
פי דין".
נבקש להכפיף את השיפוי
בקבלת פס"ד סופי וחלוט.
בסוף הסעיף נבקש להוסיף
את המלל הבא" :מובהר
בזאת כי חבותו של הקבלן
ואחריותו בכל מקום בו נושא
הקבלן באחריות ו/או בפיצוי
ו/או בשיפוי על פי הסכם זה
כפופה לתנאים המצטברים
הבאים:
 .1התקבל פס"ד שביצועו
לא עוכב
 .2הודיעה לקבלן על כל
דרישה
או
תביעה
כאמור מיד עם היוודע
לה על כך ואפשרה
לקבלן לנהל את ההגנה
ולא התפשרה בשמו

הסעיף יישאר בעינו

הסעיף יישאר בעינו

פרטנו במכרז את אופי העבודות
המיוחדות והתדירות פחות או
יותר .אלו עבודות שמתבצעות על
בסיס קבוע.
הסעיף יישאר בעינו
בפסק דין שאין עליו ערעור

מקובל

מקובל (בשינוי המונחים)
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מס"ד עמוד

כותרת

מס'
סעיף

פיצויים
מוסכמים

10.2.4

תשובה

שאלה
ובמקומו ללא אישורו של
הקבלן מראש ובכתב
.3

.1

.2
.20

38

.3

.4

בשום מקרה הקבלן לא
יישא בנזקים עקיפים
ו/או תוצאתיים לרבות
כלכליים וכן בגין מעשה
ו/או מחדל של המועצה
ו/או מי מטעמה".
כללי  -נבקש שיובהר כי
ניתן להשלים פינוי עד
 24שעות לאחר היום
שנקבע .היינו ,ביצוע
באיחור של עד 24
שעות לא יהווה איחור
המזכה את הרשות
בקנס (למשל במקרה
של רכב שנתקע או
התמלא באופן חריג
ובלתי צפוי – תינתן
הזדמנות
לקבלן
להשלים הפינוי).
החזרת דחסן למקומו –
קנס בסך של ₪ 400
גבוה ולא סביר .נבקש
להקטין הקנס לסך של
.₪ 150
פינוי ע"י משאית –
נבקש שיובהר כי הקנס
יינתן בגין יום פינוי מלא
לאחר
בוצע,
שלא
שניתנו לקבלן  24שעות
לתיקון ההפרה.
פינוי על פי דרישה –
בשים לב שמדובר על
פינוי נקודה או נקודות
פינוי בודדות הקנס אינו
סביר וגבוה בהרבה
מהתמורה המשולמת.
נבקש להעמיד הקנס
ע"ס של .₪ 200

הסעיף יישאר בעינו

מקובל

הסעיף יישאר בעינו

מקובל

הסעיף יישאר בעינו לאור העובדה
כי יש מעל  24שעות .

5

אוניברסיטת בר-אילן | רמת גן ,מיקוד  | 5290002ישראל

Bar-Ilan University | Ramat-Gan, 5290002 | Israel

