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כ"ג בניסן התשע"ז
לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :שאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' הס18/2017 .
למתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי
עבור אוניברסיטת תל אביב
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בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות שאלות ההבהרה שנשאלו
במסגרת הליך ההבהרות במכרז שבנדון:
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פרוט שאלה

נוסח קיים

מערכת שטיפה בלחץ של
 100בר לפחות ,הכוללת
מיכל מים בנפח מינימלי של "נבקש לבטל הדרישה
לגלגלת ולהסתפק במתקן
 150ליטר לפחות ,כולל
צינור גרניק באורך  10מטר אחסון לצינור".
עם מתקן עיגון (כולל
גלגלת) ואקדח מים

"הוסבר בעבר  -הפעלת מערכת
השטיפה סימולטנית עם מערכת
הטיאוט ,תגרום לניצול מלאי
המים תוך מס' דקות
בעת הפעלת מערכת
מועט וייווצר מצב
השטיפה בלחץ לא תהיה
הדורש מילוי מים לעיתים
ירידה בביצועים של מערכת
תכופות .משום כך נבקש לבטל
הטיאוט
את הדרישה לעבודה
סימולטנית של מערכת
הטיאוט ומערכת השטיפה".
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תשובה

אין שינוי במסמכי המכרז

מקובל.
סעיף 8.2
במפרט הטכני
יוסר.
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הבהרה :במקרים בהם
נלקחה מכונת הטיאוט
הקבועה בשל תאונה ו/או
אירוע אחר למגרש חניה
ונשארה במגרש החניה
 5.11.7בהוראת המשטרה ,תינתן
מכונת טיאוט חליפית גם
ללא החזרת מכונת הטיאוט
הקבועה לזוכה המציע עד
שחרורה של מכונת הטיאוט
הקבועה.
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פרוט שאלה

נוסח קיים
תאונת דרכים – במקרה
של תאונת דרכים ולאחר
דיווח על האירוע למרכז
השרות ,תועמד מכונת
טיאוט חלופית לרשות
האוניברסיטה תוך 72
(שבעים ושתים) שעות
מרגע ההודעה לספק על
התאונה
תקלת דרך – במקרה של
תיקון בחצר האוניברסיטה
(ע"י נציג המציע הזוכה)
שבעקבותיו תידרש גרירת
המכונה למוסך או שלא
ניתן לפתור את התקלה
במקום האירוע ,תועמד
מכונת טיאוט החלופית תוך
( 72שבעים ושתים) שעות
אובדן כללי או גניבה –
במקרה אירוע של אובדן
כללי ( )Total lossאו
גניבה של מכונת הטיאוט
יעמיד המציע הזוכה לרשות
המזמינה מכונה חלופית
תוך ( 72שבעים ושתים)
שעות מרגע ההודעה
למציע הזוכה על האירוע
עד שימוצו ההליכים
למציאת מכונת הטיאוט
הגנובה/קביעת מעמדה של
המכונה (אובדן כללי)
לתקופה שלא תעלה על 45
יום.

תשובה

סעיף  5.5.1יעודכן חלקית
כדלקמן:
תאונת דרכים – תועמד
מכונת טיאוט חלופית תוך 7
ימי עבודה מרגע ההודעה
לספק על התאונה.
תקלת דרך – ללא שינוי
במסמכי המכרז

"לא מקובל לספק מכונה
חלופית תוך  72שעות – אנו
ספקים של מכונות טיאוט
חדשות ואין לנו בנמצא מכונות
טאוט לספק בהתראה קצרה
כ"כ כמו במקרה של תאונה,
גניבה וכד' ,מקובל להמתין עד
תום האירוע נבקש לשנות
בהתאם".
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סעיף  5.5.8יעודכן כדלקמן:
אובדן כללי או גניבה –
יעמיד המציע הזוכה לרשות
המזמינה מכונה חלופית תוך
 7ימי עבודה מרגע ההודעה
למציע הזוכה.
בנוסף מובהר לגבי התקופה:
"לתקופה שלא תעלה על 45
ימי עבודה".

ראה תשובה לסעיף  4לעיל

מס"ד
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הבהרה למסמכי המכרז

הבהרה כללית לגבי הספקת מכונת טיאוט
חלופית

על המציע הזוכה להעמיד לרשות האוניברסיטה מכונת טיאוט
חלופית בכל מקרה שבו המכונה שברשות האוניברסיטה לא
עובדת .בהמשך לנכתב בשאלות מס'  3-5לעיל ,חריגה
בהספקה מכונת טיאוט מעבר לימים שבהם נדרש המציע
הזוכה להעמיד לרשות האוניברסיטה מכונת טיאוט חלופית,
יגרור קנס של  ₪ 250ליום עד לקבלת מכונת הטיאוט
המקורית או מכונת טיאוט חלופית.

 .2אין שינוי ביתר פרטי המכרז ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  08.05.2017עד השעה
.12:00
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יש 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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