תאריך09.01.2017 :

לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :שאלות הבהרה למכרז מס'  14/2016לאספקת הליום נוזלי למחלקות עבור
אוניברסיטת תל אביב
.1

מס"ד

עמ'

בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות שאלות ההבהרה שנשאלו
במסגרת הליך ההבהרות במכרז שבנדון:

פרוט שאלה

תשובה

נוסח קיים

סעיף

.1

כללי

נבקש לקבל מפרט למיכלי
הלקוח.

במסגרת מכרז זה לאוניברסיטה אין
תרמוסים בבעלותה ללקיחה ע"י
המציע הזוכה למילוי ,אלא המציע
הזוכה יספק תרמוסים מלאים
שהינם שלו ולאחר השימוש יאסוף
אותם בתיאום מראש עם המעבדה
הכל כמפורט בסעיף  4.1למסמכי
המכרז.

.2

כללי

האם נוכל להשתמש בתרמוס
של הלקוח במקרה של
היעדר תרמוס מתאים במלאי

לא.
ראה תשובה לשאלה מס'  1לעיל.

.3

כללי

במקרה של היעדר תרמוס
מתאים במלאי  ,האם נוכל
למלא  50ליטר בתרמוס של
 100ליטר למשל?

כן.
וזאת רק במקרה ואין ברירה.

.4

כללי

נבקש להוסיף סעיף כח עליון
הפוטר את הצדדים קיום
החיובים על פי החוזה אם הדבר
אינו מתאפשר בשל נסיבות
שאינן בשליטתם.

יתווסף סעיף  12.5לנספח ט' הסכם
ההתקשרות:
" 12.5הצדדים לא יהיו אחראים
לקיום חיוב מחיוביהם ,מקום בו
בשל כח עליון ,הנובע מאירוע שצד
לא יכול היה לצפותו מראש וגם לא
יכול היה למנעו ,נמנע מהם לקיים
את החיוב".
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מס"ד

.5

6

6.11

תנאי סף
מקצועיים

כל האישורים מקבלים תוקף
לפי הנושא הרלוונטי ,למשל
היתר רעלים בתוקף לשנה ,כנ"ל
לגבי אישורי  ISOואחרים .בכל
פעם שתוקף האישור יפוג ,ניתן
לספק אישור חדש עם תוקף
חדש .כנ"ל מצוין בסעיף 15.1
בעמוד  .12כוונתכם כנראה
הייתה שבמשך ההתקשרות
בידי הספק יהיו אישורים
בתוקף בכל תקופת
ההתקשרות.

נכון.

.6

13

16.3.3

ניתוח הצעת
מחיר

נבקש הבהרה האם מדובר
בתרמוסים של הלקוח או
תרמוסים של המציע הזוכה.

.7

21

1.2

נספח א' -מפרט
שירות

 .1מהי כמות הדיוארים
(תרמוסים) הכללית
באוניברסיטה
 .2כמה נקודות חלוקה ברחבי  .1ראה תשובה לשאלה מס'  1לעיל.
האוניברסיטה?
 .3האם מדובר בדיוארים של
הלקוח שייאספו למילוי או  .2אספקת התרמוסים תדרש לכ – 7
נק' חלוקה בקמפוס( .מדובר
דיוארים של הספק
בהערכה בלבד ומס' נק' החלוקה
שיסופקו בתמורה
עשויה לגדול או לקטון במועד
לדיוארים של הלקוח? או
ביצוע השירות).
לחילופין ,הספק מספק
 .3ראה תשובה לשאלה מס'  1לעיל.
הליום בדיוארים שלו,
מחכה שהלקוח ירוקן אותם
ומגיע לאסוף אותם בגמר
השימוש?

.8

21

1.2

נספח א' -מפרט
שירות

אין צורך להמתין.
אופן השימוש והניצול של כל
תרמוס באוניברסיטה משתנה
אצל כל לקוח בקמפוס .עניין זה
תלוי בגודל התרמוס וכן בצרכים
הספציפיים של כל לקוח בקמפוס
בשימוש בהליום הנוזלי לצורך
עבודתו השוטפת.
עם זאת ,ניתן להעריך כי השימוש
הממוצע בתרמוס הליום נוזלי
הינו כשבועיים.

מדובר בתרמוסים של המציע הזוכה.

אספקת הליום בדיוארים של
הספק – האם הספק ימתין
שהלקוח ירוקן אותם ואח"כ
נדרש לאסוף אותם ,מה משך
הזמן שהדיוארים יהיו אצל
הלקוח בממוצע מניסיון העבר
שלכם?
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23

9.1

נספח א' -מפרט
שירות:
עמידה בתקנות

אין סעיף  7.5שמפרט את
הבדיקה התקופתית הנדרשת
לתרמוסים כנ"ל בסעיף 17.1
בעמ' .28

.10

23

10.1

נספח א' -מפרט
שירות:
הזמנות.

כמה אתרי אספקה יש ברחבי
האוניברסיטה?

ראה תשובה לשאלה מס'  7לעיל.

.11

23

10.1

נספח א' -מפרט
שירות:
הזמנות.

האם האספקה לאב הבית/אזור
מרכז בכניסה לבניין או לחוקר
ישירות? האם ישירות למעבדה?

בהתאם לאמור בסעיף 1.6.1
שבנספח א' (מפרט השירות) למסמכי
המכרז האספקה הנדרשת הינה
ישירות למעבדה ובתיאום מראש עם
הדורש .יתכנו מקרים בהם הדורש
יבקש את האספקה עד לפתח
המעבדה או הבניין בלבד ,הכל
בהתאם להחלטת הלקוח
באוניברסיטה.

.12

24

12

נספח א' -מפרט
שירות:
מלאי ביטחון אצל
הספק

מלאי סביר של  10,000ליטר
כאשר הצריכה השנתית
המשוערת הינה  - 4,000זה לא
הגיוני ,נבקש הבהרה.

.13

24

13.3

נספח א' -מפרט
שירות:
ביצוע האספקה.

אין מד כמות על דיוארים
(תרמוסים) בנפחים אלה,
הכמות שמולאה נמדדת
באמצעות שקילה של הדיואר
לאחר המילוי באתר הספק.
המאזניים עוברים כיול ע"י
מעבדה מאושרת של מכון
התקנים הישראלי.

מדובר בטעות סופר .הכוונה לסעיף
 9.5להלן.
בסעיף  9.1לנספח א' – המילים
"בסעיף  9.5להלן" יחליפו את
המלים "בסעיף  7.5להלן".

סעיף  12לנספח א' (מפרט השירות)
מעודכן באופן הבא –
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"מעבר לאספקה מתואמת מראש,
כמוזכר בסעיף  9.1לעיל ,מתחייב
המציע הזוכה להחזיק מלאי סביר
של ( 2,500אלפיים חמש מאות)
ליטרים של הליום נוזלי ,על מנת
שיוכל למלא אחר הדרישות של
האוניברסיטה".

המילים "תתבצע במעבדה בדיקה
ויזואלית של המד (המראה מה
כמות בליטרים) בתרמוס" שבסעיף
 13.3לנספח א' (מפרט השירות)
יוחלפו במילים "תתבצע במעבדה
בדיקת נפח ידנית של התרמוס".
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סעיף

נוסח קיים
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תשובה

.14

49

6

נספח ט' -הסכם
התקשרות:
הגשת חשבונית.

לא ניתן להגיש כך חשבוניות,
נוכל להגיש חשבונית מרכז
הכוללת את כל האספקות
שבוצעות לאוניברסיטה באותו
חודש ,בצירוף תעודות המשלוח
החתומות.

אין שינוי במסמכי המכרז

.15

49

7.1

נספח ט' -הסכם
התקשרות:
הצמדה ועדכון
מחירים.

הליום הינו מוצר נלווה למכרות
נפט ,ונסחר בעולם לפי מדד
 BLMונתון לשינויים במחיר.
נבקש הצמדה למחירי הספק
בחו"ל בכפוף להצגת מכתב
רשמי לעליית מחירים מהספק.

אין שינוי במסמכי המכרז

.16
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11.2

נספח ט' -הסכם
התקשרות:
איסור הסבת
זכויות והעסקת
קבלני משנה.

הוראות הסעיף האוסרות
שירותי הובלה ע"י קבלני משנה
ללא הסכמה בכתב ,ומראש
סותרות את הוראות ס' 16
למפרט השירות לפיו שירותי
ההובלה יכולים להתבצע ע"י
קבלני משנה .בנוסף ,נבקש
למחוק את המילים "לפי שיקול
דעתה המלא והמוחלט ,וללא
צורך לנמק את החלטתו"
ולהחליף ב"מטעמים סבירים
בלבד שיפורטו בהודעה כתבוה
לספק".

סעיפים  11.1ו 11.2 -להסכם
ההתקשרות יימחקו ויתוקנו באופן
הבא:
" 11.1הספק רשאי להסתייע בקבלן
משנה לצורך הובלה בלבד של הליום
נוזלי בתרמוסים ייעודיים בהתאם
לאמור בסעיף  16לנספח א' – מפרט
ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה.
 11.2האחריות לביצוע כלל
המחויבויות על פי הסכם זה ,ובכלל
זה – ההובלה לשטח אוניברסיטה על
פי הוראות הדין וההסכם – תהא על
הספק לבדו".

.17

52

12.3

נספח ט' -הסכם
התקשרות:
אחריות.

נבקש בתחילת הפסקה להחליף
"אחריות מלאה" ב"אחריות על
פי דין".

אין שינוי במסמכי המכרז
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12.4

נספח ט' -הסכם
התקשרות:
אחריות.

נבקש בסוף הפסקה להוסיף
"חובת השיפוי ע"י הספק
כאמור תהא כפופה לתנאים
המצטברים הבאים)1( :
האוניברסיטה תודיע לספק מיד
עם היוודע לו דבר התביעה או
הדרישה ,בצירוף מסמכים
והמידע שבידיו בעניין זה; ()2
הספק ינהל את ההגנה ,תוך
קבלת סיוע מהאוניברסיטה
ככל שידרש באופן סביר; ()3
האוניברסיטה לא תגיע לכל
הסדר פשרה בדרישה או תביעה
כאמור ,ללא אישור מראש
ובכתב של הספק; ( )4השיפוי
יהיה כנגד פסק דין סופי שאין
עליו צו עיכוב ביצוע.

בסוף סעיף  12.4תתווסף הפסקה
הבאה" :חובת השיפוי ע"י הספק
כאמור תהא כפופה לתנאים
המצטברים הבאים)1( :
האוניברסיטה תודיע לספק עם
היוודע לה דבר התביעה או הדרישה,
בצירוף המסמכים והמידע שבידה
בעניין זה; ( )2הספק ינהל את
ההגנה ,תוך קבלת סיוע
מהאוניברסיטה ,ככל שידרש באופן
סביר בהתאם לשיקול דעתה; ()3
האוניברסיטה לא תגיע לכל הסדר
פשרה בדרישה או תביעה כאמור,
ללא אישור מראש ובכתב של הספק
ואם לא יינתן אישור כזה – הספק
ינמק בכתב את הסיבות לכך; ()4
השיפוי יהיה כנגד פסק דין סופי
שאין עליו צו עיכוב ביצוע".
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16

נספח ט' -הסכם
התקשרות:
ערבות לקיום
ההסכם.

נבקש בסוף הפסקה האחרונה
להוסיף "ובלבד שזכויות
וחובות החברה על פי ההסכם
לא ישתנו".

מקובל.
בסוף סעיף  16להסכם ההתקשרות
יתווסף" :ובלבד שזכויות וחובות
הספק על פי ההסכם לא ישתנו".
תיקון טעות סופר :בסעיף  16כל
מקום בו מופיעה המילה "החברה",
צריך להיות" :הספק".

 .2אין שינוי ביתר פרטי המכרז ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  23.01.17עד
השעה .12:00
 .3יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי
המציע ,וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת
ההצעה.

בברכה,
הרצל הדר
מזכיר ועדת המכרזים

העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים
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