מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 13/22

ב"ה ,ט"ו בתמוז ,תשפ"ב
 14ביולי2022 ,

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרות  – 1מכרז לאספקת חנקן נוזלי
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
כללי
.1
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו ,27/7/2022 :בשעה .12:00
.1.1
תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על .29/9/2022
.1.2
על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא
.1.3
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.
על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל
.1.4
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.
מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא
.1.5
חתום ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

שאלות שהועלו על ידי מציעים:
מס׳ עמ׳

כותרת

סעיף

מענה

שאלה  /בקשה

.1

2

הזמנה להציע 1.1
הצעות

נבקש לאפשר למציעים הסעיף יישאר בעינו
להגיש הצעות לכל או חלק
מהסלים

.2

2

הזמנה להציע 1.5.2
הצעות

נבקש כי מימוש אופציה יהיה הסעיף יישאר בעינו
מותנה בקבלת אישור הספק.

.3

5

הזמנה להציע 9
הצעות

נבקש לבטל את דרישת הסעיף יישאר בעינו
לחילופין
או
הערבות
של
לסכום
להפחיתה
 10,000ש״ח.

.4

13

הזמנה להציע 16.12
הצעות

ההצעות
נא הבהירו האם הזוכה בחינת
במכרז בהכרח יזכה בכל בהתאם לכל סל בנפרד.
שלושת הסלים או שמא ייתכן
כאן פיצול בין הסלים בין זוכים
שונים.

הינה

.5

17

נספח  1תיאור 2.1.1
הפעילות

מה לחץ עבודה של הצובר ?

במילוי PSI 4 – 3

.6

17

נספח  1תיאור 2.1.1
הפעילות

נא הבהירו כי בכל מקרה
האוניברסיטה
בכוונת
להחליף את הצובר המתואר
כאן על מנת שלא להפלות בין
המציעים הקיימים

אין בכוונת האוניברסיטה
לחייב החלפת צובר ,ראו
הוראות סעיף  2.1.1לגבי
האפשרויות העומדות בפני
הזוכה לעניין הצובר לאחר
הזכייה.

.7

17

נספח  1תיאור 2.1.2
הפעילות

שתידרש
נבקש להבהיר כי חובת ככל
הספק בסעיף זה מותנית בכך הצובר ,ברור ומקובל
שקודם לכן הצובר הקיים
יפורק ,וכי לא תהיה מניעה
להתקנת הצובר החדש
באתר.

.8

17

נספח  1תיאור 2.1.3
הפעילות

נבקש להוסיף את המילים " מקובל
לקבלה
בכפוף
כל
של
מהאוניברסיטה
האישורים הנדרשים להצבת
הצובר ".

.9

17

נספח  1תיאור 2.1.4
הפעילות

נבקש להבהיר כי בנסיבות מקובל
אלה האוניברסיטה תעניק
לספק גישה מלאה לאתר
הרלוונטי על מנת שהוא יוכל

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

החלפת

מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מס׳ עמ׳

כותרת

סעיף

מענה

שאלה  /בקשה
לפנות הצובר ו/או כל ציוד
אחר בבעלותו.

.10

17

נספח  1תיאור 2.1.6
הפעילות

נבקש לעדכן את הסעיף לפי הסעיף יישאר בעינו ,מפורט
גם בסעיף 2.2.3
המפורט:
תקלה דחופה המשביתה את
אספקת החנקן תטופל תוך
זמן סביר בתאום עם נציג
האוניברסיטה.
תקלה לא דחופה שלא
משביתה את אספקת החנקן
תטופל תוך  3ימי עבודה .

.11

17

נספח  1תיאור 2.1.7
הפעילות

נבקש לבטל את הדרישה .

מקובל

.12

18

נספח  1תיאור 2.1.8
הפעילות

נא הבהירו מה הכוונה
באמירה כי ״באפשרות
הספק להתקין באתר צובר
אחר״ .האם הכוונה היא כי
הספק החדש יוכל לעשות
שימוש בצובר הקיים שהינו
בבעלות צד שלישי?

האוניברסיטה אינה מתנגדת
לכך שהספק (לו יוחלף) יגיע
להסדר מול הספק הנוכחי
הקיים,
לצובר
ביחס
(האחריות לתקינות השירות
הינה של הספק הזוכה).

.13

18

נספח  1תיאור 2.2.3
הפעילות

נבקש לעדכן את הסעיף לפי הסעיף יישאר בעינו.
המפורט :
מדובר בלו"ז לתחילת טיפול.
תקלה דחופה המשביתה את
אספקת החנקן תטופל תוך
זמן סביר בתאום עם נציג
האוניברסיטה.
תקלה לא דחופה שלא
משביתה את אספקת החנקן
תטופל תוך  3ימי עבודה .

.14

19

נספח  1תיאור 3.1
הפעילות

בסוף הסעיף נבקש להוסיף הסעיף יישאר בעינו
״בהתאם
המילים
את
להוראות היצרן״.

.15

20

נספח  1תיאור 3.3.5
הפעילות

נבקש לשנות את שיטת כל זמן שההזמנה הינה
החיוב ,החיוב יהיה בהתאם הזמנת מסגרת – מקובל.
לפלט שקילה של המיכלית.
במקרה בו תשונה שיטת
הזמנת החנקן להזמנות
מחלקתיות ,שיטת החיוב
תתבצע בהתאם לנפח המיכל
הספציפי.
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מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מס׳ עמ׳

כותרת

סעיף

שאלה  /בקשה

מענה

.16

20

נספח  1תיאור 3.3.6
הפעילות

נבקש במקרה שבמיכלית לא יהיה
סעיף לא ברור,
מספיק חנקן למילוי כל
להבהיר את הדרישה .
הדיוארים שבהזמנה ,יוודא
הספק הגעה נוספת למילוי
הדיוארים הנותרים באותו
יום.

.17

21

נספח  1תיאור 3.6.7
הפעילות

חיוב בגין החנקן יהיה על פי נכון
פלט שקילה של המיכלית,
נבקש לאשר.

.18

21

נספח  1תיאור  3.6.11בשורה השלישית ,לאחר הכוונה לצובר ,כפי שמפורט
המילה ״ימים״ נבקש להוסיף בכותרת סעיף .3.6
הפעילות
את המילים ״ככל הניתן״.
לא ברור האם הכוונה לדיואר
או צובר ?

.19

21

נספח  1תיאור  3.6.11בסוף הסעיף נבקש להוסיף הסעיף יישאר בעינו
את המילים ״ככל הניתן״.
הפעילות

.20

21

נספח  1תיאור  3.6.12נבקש לא לכלול את הצינור מקובל
למסגרת האחריות .
הפעילות

.21

23

נספח  1תיאור  3.7.11נבקש להבהיר כי על אף הסעיף יישאר בעינו
האמור האוניברסיטה תהיה
הפעילות
אחראית לכל נזק שייגרם
בשל שימוש על ידה או מי
מטעמה בניגוד להוראות
היצרן או ברשלנות.
נספח  1תיאור  3.7.12נבקש להבהיר כי אחריות לא מקובל
הספק לא תחול ביחס
חדש
הפעילות
לנזקים ,תקלות ופגמים
שיגרמו בשל שימוש המזמין
בטובין באופן שאינו בהתאם
להוראות היצרן או הספק ,או
ככל שנגרמו בשל מעשה/
מחדל ,רשלני או במזיד של
המזמין או מי מטעמו.

.22

בכל מקרה כאמור טיפול לא מקובל
בתקלה יחויב בתוספת
תשלום.
.23

23

נספח  1תיאור 4
הפעילות

בסוף הסעיף ,לאחר המילה במקום מיידי יצויין "בתוך 5
״מיידי״ נבקש להוסיף את ימי עבודה"
המילים ״ככל הניתן בנסיבות
העניין״.
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מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מס׳ עמ׳

כותרת

סעיף

שאלה  /בקשה

מענה

.24

23

נספח  1תיאור 6
הפעילות

נבקש כי העברת אישורים הסעיף יישאר בעינו
ורישיונות תיעשה עם קבלת
בכתב
דרישה
מהאוניברסיטה.

.25

24

נספח  1תיאור 7.2.1
הפעילות

נבקש להחליף את המילים הסעיף יישאר בעינו
״ 48שעות״ במילים ״ 3ימי
עבודה״.

.26

24

נספח  1תיאור 7.3
הפעילות

נבקש להחליף את המילים הסעיף יישאר בעינו
״ 24שעות״ במילים ״ 2ימי
עבודה״.

.27

24

נספח  1תיאור 7.2.2
הפעילות

נבקש לשנות את מועדי הסעיף יישאר בעינו
האספקה לשלושה ימי עבודה
מקבלת הזמנה

.28

25

נספח  1תיאור 8.2
הפעילות

יתריע
הספק
נבקש לבטל את הדרישה מקובל,
לציון יתרה כספית של בהתקרבות לסוף יתרת
ההזמנה לצורך הוצאת
ההזמנה.
הזמנה חדשה.

.29

25

נספח  1תיאור 8.3
הפעילות

ההסכם התמורה לספק צמודה למדד
תקופת
לאור
הארוכה אין זה סביר לחייב המחירים לצרכן ומתעדכנת
את הספק באותם מחירים אחת ל 12-חודשים.
לתקופה זו ,וזאת בין היתר
לאור תנאי השוק המשתנים.
אי לכך נבקש כי יתאפשר
לספק לעדכן את התעריפים
מעת לעת ובתדירות שלא
תעלה על אחת לשנה
בהתאם למחירון הספק.

.30

27

נספח  1תיאור  8.10.1הספק לא יהיה אחראי על תשובה ניתנה בסעיף .20
הצינור ,נבקש לאשר .
הפעילות

.31

39

נספח  2חוברת 8.7
חדש
ההצעה

ההסכם התמורה לספק צמודה למדד
תקופת
לאור
הארוכה אין זה סביר לחייב המחירים לצרכן ומתעדכנת
את הספק באותם מחירים אחת ל 12-חודשים.
לתקופה זו ,וזאת בין היתר
לאור תנאי השוק המשתנים.
אי לכך נבקש כי יתאפשר
לספק לעדכן את התעריפים
מעת לעת ובתדירות שלא
תעלה על אחת לשנה
בהתאם למחירון הספק.
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מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מס׳ עמ׳

כותרת

סעיף

שאלה  /בקשה

מענה

.32

48

נספח  3הסכם (1.6ב)
התקשרות

יבואו
הצדדים
נבקש כי הארכת ההתקשרות מקובל,
תהיה מותנית בקבלת אישור בדברים  4חודשים לפני תום
תקופת ההתקשרות כדי לדון
הספק.
החנקן
הזמנת
בצרכי
לתקופת ההתקשרות הבאה.

.33

48

נספח  3הסכם (1.6ג)
התקשרות

נבקש לבטל סעיף זה .כל הסעיף יישאר בעינו
הצעת הספק מתבססת על
התקשרות ארוכת טווח ואין
זה סביר כי האוניברסיטה
תוכל ללא סיבה של ממש
ההתקשרות
את
לבטל
ובהתראה קצרה כל כך.

.34

48

נספח  3הסכם (1.6ה)
חדש
התקשרות

נבקש להבהיר כי בסיום מקובל
ההתקשרות
תקופת
האוניברסיטה תיתן לספק
גישה מלאה לכל צובר ו/או
מתקן אחר שהינו בבעלותו
ומצוי בחזקת האוניברסיטה,
ובכל מקרה לאוניברסיטה לא לא מקובל
תוקנה זכות עיכבון מכל סוג
שהוא.

.35

48

נספח  3הסכם 2.1
התקשרות

הספק לא יספק את הצינור ,הספק יבצע תיקונים וטיפולים
הצינור כבר קיים ,נבקש בצינור הקיים תמורת תשלום
לאשר.

.36

49

נספח  3הסכם 3.4
התקשרות

נבקש להבהיר כי אין באמור הסעיף יישאר בעינו
בסעיף זה כדי לגרוע מכל
אחריות של האוניברסיטה על
פי דין.

.37

49

נספח  3הסכם 3.6
התקשרות

נבקש להחליף את המילים הסעיף יישאר בעינו.
״שתיקבע על ידי נציג ההתייחסות הינה לתקופת
האוניברסיטה״
במילים הזמן הסבירה.
״בהתאם להוראות מסמכי
המכרז״.

.38

50

נספח  3הסכם (4.6ד)
חדש
התקשרות

ההסכם לא מקובל .התמורה צמודה
תקופת
לאור
הארוכה אין זה סביר לחייב למדד המחירים לצרכן.
את הספק באותם מחירים
לתקופה זו ,וזאת בין היתר
לאור תנאי השוק המשתנים.
אי לכך נבקש כי יתאפשר
לספק לעדכן את התעריפים
מעת לעת ובתדירות שלא
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מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מס׳ עמ׳

כותרת

סעיף

מענה

שאלה  /בקשה
תעלה על אחת לשנה
בהתאם למחירון הספק.

.39

51

נספח  3הסכם 5.1
התקשרות

נבקש להבהיר כי על כי אף הסעיף יישאר בעינו
האמור לעיל הספק בכל
מקרה לא יהיה אחראי בגין
נזקים עקיפים ,תוצאתיים,
אובדן רווחים וכיוב' בקשר עם
אספקת הציוד או הסכם זה
שיגרמו ללקוח או לצדדים
שלישיים.

.40

51

נספח  3הסכם 5.1
התקשרות

נבקש להבהיר כי על אף הסעיף יישאר בעינו
האמור בסעיף זה אחריות
הספק תוגבל לתמורה ביחס
לתקופה של שלושה חודשים
טרם אירוע הנזק.

.41

51

נספח  3הסכם 5.2
התקשרות

נבקש כי בכל מקרה חובת מקובל
השיפוי תותנה בקבלת פסק
דין חלוט.

.42

51

נספח  3הסכם 5.3
התקשרות

נבקש כי בכל מקרה חובת מקובל
השיפוי תותנה בקבלת פסק
דין חלוט.

.43

51

נספח  3הסכם 5.4
התקשרות

נא הבהירו את האמור בסעיף מדובר באמצעים שישמשו
הצוברים את הספק למתן השירות
שהרי
זה,
והדיוארים מצויים בחזקת
האוניברסיטה ואין לספק
יכולת לאבטח רכוש זה .לאור
זאת נבקש כי אחריות
למתואר בסעיף זה תהיה על
האוניברסיטה.

.44

51

נספח  3הסכם 5.5
התקשרות

נבקש להבהיר כי אין באמור הסעיף ישאר בעינו הוא
בסעיף זה כדי לגרוע מתייחס רק לפעילות הספק,
האוניברסיטה ולכן אחריות האוניברסיטה
מאחריות
כאן אינה רלוונטית)
בהתאם לדין.

.45

51

נספח  3הסכם 5.6
התקשרות

הספק לא יישא באחריות
במקרים בהם יוכח כי נבעו
מכשל של האוניברסיטה ,מי
מעובדיה ,שלוחיה ,או גורמים
הקשורים בה.

נבקש להבהיר כי האמור
בסעיף זה לא יחול ביחס
לנזקים שיגרמו על ידי
החברה המזמינה או מי
מטעמה כתוצאה ממעשה או
מחדל רשלני או בזדון.
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מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מס׳ עמ׳

כותרת

סעיף

מענה

שאלה  /בקשה

.46

52

נספח  3הסכם 6.8
התקשרות

נבקש למחוק סעיף זה.

הסעיף יישאר בעינו

.47

53

נספח  3הסכם 8.1
התקשרות

נבקש למחוק סעיף זה.

הסעיף יישאר בעינו

.48

53

נספח  3הסכם 9.2
התקשרות

נבקש לתקן את הסעיף כך מקובל
שגם במקרה כזה תינתן
לספק התראה של  3ימים
מראש ובכתב.

.49

53

נספח  3הסכם 9.3
התקשרות

נבקש להבהיר כי גם במקרה מקובל ,אך התראה מראש
של הפרה יסודית תידרש של שלושה ימים .
האוניברסיטה לתת לספק
התראה של  7ימים מראש
ההפרה
לתיקון
ובכתב
שלאחריהם ההסכם יתבטל
אם ההפרה לא תוקנה .אין זה
סביר כי האוניברסיטה תבטל
התקשרות זו מבלי לתת כל
התראה לספק תהא ההפרה
אשר תהא.

.50

53

נספח  3הסכם 9.5
התקשרות

נבקש לבטל סעיף זה .הסעיף יישאר בעינו
סעיפים
ישנם
בהסכם
מפורטים הנוגעים לביטול
ההסכם בגין אי מילוי
התחייבויות הספק ,ואין צורך
בסעיף נוסף זה.

.51

54

נספח  3הסכם 9.11
חדש
התקשרות

נבקש להבהיר כי בנסיבות מקובל
אלה האוניברסיטה תעניק
לספק גישה מלאה על מנת
שהוא יוכל לפנות הצובר ו/או
כל ציוד אחר בבעלותו.

.52

54

נספח  3הסכם 10
התקשרות

נבקש
להדדי.

.53

54

נספח  3הסכם 10
התקשרות

נבקש כי במסגרת הנסיבות
המהוות כוח עליון יחולו גם
עלייה משמעותית בעלות
חומרי גלם או עלויות הובלה
או עיכובים בהגעת ציוד
שהוזמן ו/או כל נסיבה אחרת
שאיננה בשליטת הצדדים
אשר מגבילה או מונעת מהם

להפוך
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סעיף

זה הסעיף ישאר בעינו
הסעיף ישאר בעינו

מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

מס׳ עמ׳

כותרת

סעיף

שאלה  /בקשה

מענה

לבצע את התחייבויותיהם
תחת הסכם זה.
.54

54

נספח  3הסכם 11.1
התקשרות

נבקש להפחית את גובה הסעיף יישאר בעינו
הפיצוי לסכום של 10,000
ש״ח.

.55

 54נספח  3הסכם 11.2 55התקשרות

נבקש כי דרישת הפיצוי תחול הסעיף יישאר בעינו
רק החל מהאירוע הרביעי
בכל רבעון קלנדרי.

.56

55

נספח  3הסכם 12.1
התקשרות

נבקש לבטל את דרישת הסעיף יישאר בעינו
ערבות הביצוע או לחלופין
של
לסכום
להפחיתה
 10,000ש״ח.

.57

56

נספח  3הסכם 13
התקשרות

נבקש להבהיר כי הספק יהיה הסעיף יישאר בעינו
שימוש
לעשות
רשאי
במובילים שהינם קבלני
משנה מטעמו ולא יידרש לכך
את אישור האוניברסיטה.

.58

63

נספח
התחייבות
לשמירת
סודיות

-3ג׳ 4

נבקש להבהיר כי על אף מקובל
האמור הספק יהיה רשאי
לשמור מידע הנדרש לו
בהתאם לדין או על מנת
להוכיח את ביצועם של
השירותים.

.59

63

נספח
התחייבות
לשמירת
סודיות

-3ג׳ 6

נבקש לתקן את הסעיף כך מקובל
שהספק יהיה רשאי לגלות
מידע לעובדיו או יועצים
מטעמו ובלבד שהן מחויבים
בהתחייבות לסודיות אשר
מחמירה לא פחות מהוראות
מסמך זה.

.60

64

נספח
התחייבות
לשמירת
סודיות

-3ג׳ 15

נבקש להבהיר כי הספק יהיה מקובל ,לאחר קבלת אישור
רשאי לעשות שימוש במידע האוניברסיטה.
ו/או להעבירו לאחרים לצורך
מטרת ההתקשרות.
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