סעי

תאריך09.02.2017 :
לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' הס24/2016 .
למתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי
עבור אוניברסיטת תל אביב
.1

מס"ד עמ'

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

פרוט שאלה

סעיף

נוסח קיים

.1

3

4.2.2 ,4.2.1

כללי
תקופת ההתקשרות

.2

48 ,4

 ,5.2.3טבלה
מס' 1

ניסיון

תשובה
סעיף  4.2יעודכן כדלקמן:

"לאוניברסיטה בלבד תישמר
דרישתכם להנחות בתקופות הזכות הבלעדית להאריך את
תקופת ההתקשרות בעוד 2
ההתקשרות המוארכות
תגרום למגיש ההצעה לשקלל (שתי) תקופות נוספות של 12
(שנים עשר) חודשים או חלק
מחיר גבוה יותר גם במידה
מהם (להלן" :תקופת
ולא תהיה הארכה
ההתקשרות המוארכת") ,זאת
בהתקשרות.
הנכון והמקובל במקרים מסוג בהתאם להצעה הכספית
שתינתן ע"י המציע הזוכה
זה הוא לבצע משא ומתן,
במידה וישנה כוונה להאריך בנספח ב' המעודכן – טופס
את ההתקשרות עם הזוכה -ההצעה הכספית".
לבדיקתכם החוזרת נודה.
נספח ב' המעודכן  -טופס
הצעת המחיר מצורף למכתב
זה ואותו יש להגיש למכרז
.1

.2

קטגורית מכונות הטאוט
בנפח  800 - 1000ליטר
מוגבלת ,נבקש לשנות
 .1לתשומת הלב סעיף זה
את הדרישה מ3 -
מתייחס לניסיון עם
מכונות בכל שנה ל2 -
לקוחות .אותו דגם יכול
מכונות בכל שנה ,בשנים
להיות אצל מספר
.2016 -2014
לקוחות.
אפשרות נוספת היא
לשנות לרשימת לקוחות
של הדגם המתאים  .2אין שינוי במסמכי
2016-2017
בשנים
המכרז.
את
לוודא
ותוכלו
אמינות המכונה ושירות
המציע לאורך השנים.
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מס"ד עמ'

פרוט שאלה

סעיף

נוסח קיים

.3

25

נספח א'– 1
מפרט טכני
למכונת
טיאוט –
סעיף 4
בטבלה

"מנוע – דיזל.
הספק 40 :כ"ס לפחות"

.4

25

נספח א'– 1
מפרט טכני
למכונת
טיאוט –
סעיף 4.3
בטבלה

.5

25

נספח א'– 1
מפרט טכני
למכונת
טיאוט –
סעיף 5.5
בטבלה

.6

25

נספח א'– 1
מפרט טכני
למכונת
טיאוט –
סעיף 8
בטבלה

נבקש לדרוש מנוע המתאים
לתנאי אקלים חם ,המקורר
ע"י מים בלבד ולא ע"י שמן /
אוויר.

מקובל לדרוש מהירות נסיעה
מנהלתית מינימלית ( 30
קמ"ש לדגם המבוקש על
ידכם) ,לדילוג ממקום למקום.
"מהירות נסיעה
ההגדרה " -עד  40קמ"ש
מנהלתית עד  40קמ"ש"
מתאימה גם לרכב הנוסע 20
קמ"ש בלבד .נבקש לשנות
בתאם.
נבקש לבטל את הדרישה
"מיכל קליטת פסולת –
למפסק חירום ,או לאפשר
פיקוד על פתיחת והרמת
במקום -מערכת המונעת את
מיכל הפסולת מתוך תא
נפילת המיכל ולהוסיף
הנהג כולל מפסק בטיחות
דרישה -לאבטחת המיכל
לחירום .גיבוי הרמת
במצב מורם.
מיכל באופן ידני".
נבקש לשנות:
א .צינור באורך  10מ' לפחות,
במקום  15מ'.
ב .במידה והכוונה במתקן
עיגון לגלגלת ,נבקש לבטל
הדרישה כחובה ולדרוש
"מערכת המים –
מקום אחסון מיוחד
לצינור הגרניק .לא בכל
מערכת שטיפה בלחץ של
המכונות בקטגוריה
 100בר לפחות ,הכוללת
המבוקשת קיים מקום
מיכל מים בנפח מינימלי
לגלגלת.
של  150ליטר לפחות,
כולל צינור גרניק באורך ג .מערכת השטיפה פועלת
בספיקה של כ 20 -ליטר /
 15מטר עם מתקן עיגון
דקה .הדרישה לעבודה
ואקדח מים .מערכת
סימולטנית עם מערכת
השטיפה תפעל ע"י מנוע
הטאוט ,תגרום לריקון
נפרד לאפשר עבודה
מיכל המים של המכונה
סימולטנית של מערכת
תוך מס' דקות מועט
הטיאוט ומערכת
ביותר (נפח מיכל מים
השטיפה.
נדרש 150 -ליטר) שלא
בעת הפעלת מערכת
יאפשר עבודה רציפה כפי
השטיפה בלחץ לא תהיה
שקיים במכונות הגדולות,
ירידה בביצועים של
להם מיכל מים גדול הרבה
מערכת הטיאוט"
יותר .מערכת השטיפה
במכונות מהסוג המוצע,
נועדה לשטיפת ספסלים,
עמודים ,תחנות ,פחים
וכו'.נבקש לבטל הדרישה
לעבודה סימולטנית.
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תשובה

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

מקובל.
ניתן כי למיכל הפינוי יהיה
מפסק חירום או מערכת
המונעת את נפילת המיכל
ומאבטחת אותו במצב מורם.

א .מקובל.
צינור הגרניק יהיה
באורך של לפחות 10
מטרים.
ב .אכן הכוונה למתקן
עיגון כולל גלגלת.
הדרישה לביטול
מתקן העיגון לא
מקובלת.
ג .אין שינוי במסמכי
המכרז.
בנוסף ,המילה
"מנוע" שבסעיף זה
תוחלף במילה
"משאבת מים".

סעיף

נוסח קיים

מס"ד עמ'

.7

26

פרוט שאלה

תשובה

נספח א'– 1
מפרט טכני
למכונת
טיאוט –
סעיף 9.11
בטבלה

מד דלק

נבקש לאפשר התראה על
כמות דלק ,במקום מד -דלק.

אין שינוי במסמכי המכרז.

.8

27

נספח א'– 2
מפרט
השירות –
סעיף 1.1.1

מפרט שירות
מועד אספקה

האם אפשר לקבל הארכה
ל  60ימי עבודה מיום העברת
ההזמנה למציע הזוכה?

מקובל.
ניתן לקבל הארכה למועד
האספקה ל 90-ימים
קלנדריים.
אי לכך בסעיפים  1.1.1ו –
 1.1.2במפרט השירות יוחלפו
המילים:
" 45ימים קלנדריים"
במילים 90" :ימים קלנדריים"
בסעיף  1.1.4יוחלפו המילים:
" 105ימים קלנדריים"
ב 150" :ימים קלנדריים"

.9

27

נספח א'– 2
מפרט
השירות –
סעיף 1.1.1

מפרט השירות
מועד אספקה

.10

27

נספח א'– 2
מפרט
השירות –
סעיף 1.1.2

מפרט השירות
מועד אספקה

.11

29

נספח א'– 2
מפרט
השירות –
סעיף 4.2.1
()1

אחזקה

נבקש לשנות את מועד
האספקה של המכונה מ45 -
יום ללפחות  120יום (במשכ"ל
דורשים עד  180יום).
יבואנים אינם מחזיקים
מכונות במלאי וזמן אספקת
מכונה עומד על כ 4 -חודשים
לפחות.

ראה תשובה לשאלה מס' 8
לעיל.

כמצוין בסעיף הקודם ,מכרז
זה מיועד ליבואנים .יבואן
אינו מחזיק במלאי מכונות
טאוט ,מאחר שכל לקוח
מזמין אופציות שונות .נבקש
לבטל הדרישה למכונת גישור.

אין שינוי במסמכי המכרז.
בנוסף ,ראה תשובה לשאלה
מס'  8לעיל.

נבקש לבטל הדרישה לקריאת
שירות לתיקון תקרים.
המכונה מסופקת עם מגבהה
(ג'ק) וגלגל חלופי ,ניתן לטפל
עצמאית ולהתקזז בעלות
התיקון.

לא מקובל.
אין שינוי במסמכי המכרז.
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סעיף

נוסח קיים

מס"ד עמ'

.12

30

נספח א'– 2
מפרט
השירות –
סעיף 4.4

החלפת צמיגים

.13

31

נספח א'– 2
מפרט
השירות –
סעיף 4.5

מכונת טאוט חלופית

.14

32

נספח א'– 2
מפרט
השירות –
סעיף 4.7

הפעלת מרכז שירות

.15

44

נספח ז' –
נוסח ערבות
ביצוע
ההסכם

ערבות ביצוע

.16

66

נספח ז' –
נוסח ערבות
ביצוע
ההסכם

ערבות ביצוע

פרוט שאלה

תשובה

נבקש להוסיף שבמידה
והצמיג נפסל כתוצאה
מהפעלה  /נהיגה לא נכונה ,או
במזיד ,אין הדבר באחריות
המציע.

מקובל במקרה של פגיעה
במזיד בלבד.

נבקש לבטל הדרישה למכונת
טאוט חלופית תוך  24שעות –
מכונת טאוט אינה רכב
חירום ,רב התקלות מתוקנות
בזמן קצר ,אלא במקרה של
תאונה שהתיקון מתמשך וגם
אז ,הרכב חוזר לשימוש תוך
מס' ימים .אנו חוזרים
ומדגישים ,מדובר במכונת
טאוט ולא ברכב פרטי שניתן
להחליפו מידית.

הדרישה למכונה חלופית
בעינה עומדת.
עם זאת ,ניתנת בזאת הארכה
לטווח הזמן להעמדת מכונת
טיאוט חלופית ל 72-שעות.
אי לכך בסעיף  4.5ובתת
סעיפיו במפרט השירות וכן
בסעיף מס'  4בטבלת אמנת
השירות שבעמ'  71למסמכי
המכרז יוחלפו המילים:
" 24שעות"
ב 72" :שעות".

בסעיף זה לא מצוין תוך כמה
זמן נדרש להגיע לטיפול
בתקלות?

בסעיף  4.7יתווסף סעיף
משנה – 4.7.9
"כל קריאה לתיקון תקלה
שתקבל במכרז השירות
הטלפוני של המציע הזוכה עד
השעה  17:00תתבצע והתיקון
יושלם עד לסוף יום המחרת.
טיפול במוסך היבואן או מוסך
מורשה יבואן יתבצע ויושלם
תוך  72שעות ממועד
הקריאה".

למען הסר ספק ,מצ"ב נוסח
ערבות ביצוע שנועדה למציע
הזוכה ולא קיימת ערבות
מכרז .נא אישורכם.

אכן כן ,למכרז זה נדרשת
ערבות ביצוע כמצורף בנספח
ז'.
ערבות ביצוע אשר יידרש
להציג המציע הזוכה במכרז
לאחר זכייתו במכרז .אין
הכוונה להגשת ערבות במועד
הגשת ההצעות למכרז.

נבקש לבטל את הדרישה
לתוספת  90יום לתוקף
הערבות ,ממועד תום תקופת
ההסכם ,או לכל היותר לסוף
אותו חודש של תום ההסכם.

אין שינוי במסמכי המכרז.
בנוסף ראה תשובה לשאלה
מס'  15לעיל.
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מס"ד עמ'

סעיף

נוסח קיים

תשובה

פרוט שאלה

 .1טיפול בתקלות ראה
תשובה לשאלה מס' 14
לעיל.
.1טיפול בתקלות
יש להגדיר באיזו שעה
התקבלה הודעת התקלה,
הודעת תקלה המתקבלת
בשעה  17:00לא תמיד תוכל
להיענות למחרת תוך 24
שעות -נבקש לשנות.

.17

70

נספח י' –
אמנת שירות
()SLA

אמנת שירות

.2-3ניידת שירות /גרר
התייצבות" -עד  4שעות"-
"וסיום כל האירוע תוך 8
שעות" .הדרישה הינה כאילו
ניידת שירות +גרר עומדים
בשערי האוניברסיטה בתל
אביב .אנו עובדים עם לקוחות
כמו משרד הביטחון ורשות
שדות התעופה ואין דרישות
כאלה.
.4רכב חלופי
ראה בקשתנו לסעיף  4.5עמוד
.31

 2-3ניידת שירות/גרר
סעיף מס' " – 2ניידת
שירות" שבטבלת אמנת
השירות שבעמ' 70
למסמכי המכרז מבוטלת.
בנוסף ,ראה תשובה
לשאלה מס'  14לעיל.
סעיף מס' " – 3גרר":
המילים" :סיום כל
האירוע תוך שמונה ()8
שעות" יוחלפו במילים:
"סיום כל האירוע עד לסוף
יום המחרת ממועד
הקריאה לתיקון התקלה".
בנוסף ,הפיצוי המוסכם
בסעיף זה ישונה ויעמוד
על  ₪ 250לכל יום עיכוב
בגרירה.
 .4רכב חלופי
ראה תשובה לשאלה מס'
 13לעיל.

 .2אין שינוי ביתר פרטי המכרז ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  27.02.17עד
השעה .12:00
 .3למכתב מצורף :נספח ב' מעודכן – "ההצעה הכספית" ,המחליף את הנספח בקובץ
המכרז המקורי .יש לחתום על הנספח המעודכן ולמלאו כנדרש ,ולצרפו להצעה שתוגש.
 .4יש 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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מכרז פומבי מס' הס24/2016 .
למתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי
עבור אוניברסיטת תל אביב
נספח ב'

ההצעה הכספית  -המעודכנת
להלן טופס ההצעה הכספית כפי שמוצע על ידינו עבור מכרז פומבי מס' הס 24/2016 .למתן שירותי
חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב.
.1

ההצעה הכספית כוללת את המחירים בש"ח ,לא כולל מע"מ.

.2

ידוע לי כי כל המחירים המפורטים להלן הנם בש"ח וכוללים את כל העלויות הישירות
והעקיפות הכרוכות במתן השירותים בהתאם לדרישות המופיעות במסמכי המכרז המצ"ב,
לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות אמור ,שכר עבודה לעובדים ,תנאים סוציאליים ,הוצאות
ביטוחים ,הובלה ,מיסים ,הוצאות מנהלה ורווח המציע ולא כוללות מע"מ .בנוסף מובהר
שהמחיר אינו כולל מפעיל וסולר.

.3

ברור לי ,כי לא אהיה זכאי לדרוש ולא אקבל כל תמורה אחרת ו/או נוספת עבור השירותים,
מלבד התמורה שתשולם על בסיס המחירים שהוצעו על ידי בהצעה הכספית בטבלה שלהלן
("טבלת ההצעה הכספית") ובהתאם לביצוע השירותים/אספקת הטובין (המפורטים במסמכי
המכרז) בפועל לאוניברסיטה.

.4

הצמדה ותנאי תשלום התמורה ,כמפורט בהסכם ההתקשרות נספח ט' ,ידועים ומובנים לי.

.5

ברור לי ,כי אין לערוך שינויים בטיפקס על גבי הטבלה .ליד כל שינוי יש לחתום חתימה
מלאה.

.6

ברור לי ,כי אין לשנות את הנוסח הכתוב של ההצעה בפרק זה ואין להתנותו /לסייגו בשום
צורה.

.7

ברור לי ,כי אם ברצוני להציע הנחה על סכום הצעתי ,עליי לעשות כן במחירי היחידה ולא
כהנחה מהסכום הכללי .ידוע לי ,כי הצעה כספית ו/או מתן הנחה נוספת שלא במסגרת זו,
לרבות באמצעות מכתב נלווה ,לא תילקח בחשבון על ידי בעל המכרז.

.8

ברור לי שעלי לוודא התאמה מלאה בין שם הדגם (שורה  )1בעמודת הצעת המחיר לבין שם
הדגם המוצע בתצהיר מפרטים טכניים של הדגמים המוצעים בנספח ח' .3הצעתי זו היא
עבור הדגמ/ים שעבורם מילאתי הצהרה בנספח ח' 3ושעלי למלא בהצעה הכספית את
העמודות בהתאם למספר הדגמים שבכוונתי להציע (עד  3דגמים) ,עמודה נפרדת עבור כל
דגם.

.9

ידוע לי כי המחירים שאנקוב בשורות  2-4בטבלה שלהלן ,יהיו המחירים הקובעים במקרה של
טעות או טענה לטעות כלשהי במילוי הטבלה .במקרה של אי התאמה בין המחירים המוצעים
בשורות  2-4בטבלה שלהלן לבין מכפלת השקלול שאנקוב בשורה  5בטבלה שלהלן ,תתוקן
המכפלה האמורה בשורה  5בטבלה שלהלן כך שתעלה בקנה אחד עם המחירים הנקובים
בשורות  2-4בטבלה שלהלן.

_____________________

___________________

_______________________

שם מלא של המציע

תאריך
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.11

טופס מעודכן

דגם מוצע מספר 1
(*)

מס"ד

.1

של ההצעה הכספית

אחוז השקלול מתוך
סך ההצעה הכספית
()A

.2

80%

.3

10%

.4

10%

שם הדגם המוצע:

שם הדגם המוצע:

שם הדגם המוצע:

_____________

______________

______________

החכרה בשיטת ליסינג
תפעולי
עלות לחודש בש"ח
(ללא מע"מ) עבור
תקופת ההתקשרות
הראשונה ( 3שנים)
()B1

החכרה בשיטת ליסינג
תפעולי
עלות לחודש בש"ח
(ללא מע"מ) עבור
תקופת ההתקשרות
הראשונה ( 3שנים)
()B1

החכרה בשיטת ליסינג
תפעולי
עלות לחודש בש"ח
(ללא מע"מ) עבור
תקופת ההתקשרות
הראשונה ( 3שנים)
()B1

________/₪חודש

________/₪חודש

________/₪חודש

החכרה בשיטת ליסינג
תפעולי
עלות לחודש בש"ח
(ללא מע"מ) עבור
תקופת ההתקשרות
המוארכת הראשונה
(עבור השנה הרביעית)
()B2

החכרה בשיטת ליסינג
תפעולי
עלות לחודש בש"ח
(ללא מע"מ) עבור
תקופת ההתקשרות
המוארכת הראשונה
(עבור השנה הרביעית)
()B2

החכרה בשיטת ליסינג
תפעולי
עלות לחודש בש"ח
(ללא מע"מ) עבור
תקופת ההתקשרות
המוארכת הראשונה
(עבור השנה הרביעית)
()B2

________/₪חודש

________/₪חודש

________/₪חודש

החכרה בשיטת ליסינג
החכרה בשיטת ליסינג
תפעולי
תפעולי
עלות לחודש בש"ח
בש"ח
לחודש
עלות
(ללא מע"מ) עבור
עבור
מע"מ)
(ללא
תקופת ההתקשרות
ההתקשרות
תקופת
המוארכת השנייה
המוארכת השנייה
חמישית) (עבור השנה
(עבור השנה ה
החמישית)
()B3
()B3

החכרה בשיטת ליסינג
תפעולי
עלות לחודש בש"ח
(ללא מע"מ) עבור
תקופת ההתקשרות
המוארכת השנייה
(עבור השנה
החמישית)
()B3

________/₪חודש

________/₪חודש

________/₪חודש
סך ההצעה הכספית
המשוקללת לחודש
בש"ח (ללא מע"מ)
עבור כל דגם –
.5

דגם מוצע מספר 2
(*)

דגם מוצע מספר 3
(*)

________/₪חודש

________/₪חודש

________/₪חודש

( B2*0.1 + B1*0.8
) B3*0.1 +
__________________
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(*) הדגמים הרשומים בטופס הצעת המחיר הינם הדגמים שהוצעו בטופס "תצהיר מפרטים טכניים
של הדגמים המוצעים" נספח ח.'3

אישור המציע

אנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את טופס ההצעה הכספית ,את מסמכי המכרז ונספחיו כולל
מפרט הטכני נספח א '1ומפרט השירות נספח א' 2והסכם ההתקשרות – נספח ט' ,ואנו
מתחייבים לעמוד באמור במסמכי המכרז ובהצעה הכספית המוגשת על ידינו במסגרת הצעתנו
למכרז.

אנו מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית בש"ח ללא מע"מ.

___________________

_____________________

________________________

שם מלא של המציע

תאריך

חתימת המציע  +חותמת
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