26.06.2017
לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :מכתב הבהרות
מכרז פומבי מס' הס 8/2017 .לאספקת מוצרי מכולת עבור אוניברסיטת תל אביב

.1

מס"ד

בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטת התשובה לשאלת ההבהרה שנשאלה במסגרת
הליך ההבהרות ,במכרז שבנדון:
עמ'

סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה

.1

1

1.6

כללי

"האם ניתן לקבל הערכה
תקציבית לכל ערוץ קנייה ,קרי
מסגרת תקציבית לערוץ אונליין
ומסגרת תקציבית לערוץ
בסניפים".

.2

2

1.10

"אופן מתן השירותים
ללקוחותיו של המציע
ויכולתו של המציע
לשמירה על תקציב
האוניברסיטה"

"נשמח לקבל הסבר לגבי
"שמירה על תקציב
האוניברסיטה" – האם כוונתכם
בנושא היא הגדרת מסגרת
תקציבית למחלקה"?

נכון .כמפורט בסעיף 5.1.1
לנספח א' (מפרט השירות-
דרישות טכניות והבהרות)
למסמכי המכרז (עמ' 19
למסמכי המכרז).

.3

4

5.1.5

"למציע רישיון עסק
תקף מהרשות
המקומית
הרלוונטית"

"מהי הרשות הרלוונטית לעניין
סל ?"2

להוכחת עמידת המציע
בתנאי סף  5.1.5למסמכי
המכרז ,עבור שני סלי
המכרז ,על המציע להגיש עם
הצעתו רישיון עסק תקף.
רישיון העסק מונפק ע"י
רשות מקומית/מועצה
אזורית.
יתקבל רישיון עסק על שם
המציע מכל רשות
מקומית/מועצה אזורית
ברחבי הארץ.

עמוד  1מתוך 12

תשובה
סך הערכה התקציבית
להזמנות הינה כ 1 -מיליון ₪
ללא מע"מ עבור  2סלי
המכרז כמפורט בסעיף מס'
 1.5למסמכי המכרז.
בשלב זה אין הערכה לחלוקה
הערכה תקציבית זו בין 2
הסלים שבמכרז.

סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה

מס"ד

עמ'

.4

4

5.2.1

"המציע הינו רשת
שיווק קמעונאית,
תאגיד או עוסק
מורשה ,המתמחה
בשירות ,ניהול ובקרת
רכש מזון"

"למה הכוונה ניהול ובקרת רכש
מזון"?

.5

4

5.2.2

"למציע שני ()2
לקוחות לפחות"

"משיקולי סודיות ,נבקש להימנע
ממסירת פרטי זיהוי של
לקוחותינו .להוכחת עמידה
בתנאי הסף ניתן להציג תצהיר
מנהל מאומת בידי עו"ד".

.6

4

5.2.3

"אופציה לביצוע
הזמנות באמצעות
דוא"ל/טלפון"

.7

8

10.4

"במסגרת סל מס' 2
תחושב גובה ההצעה
הכספית של המציע
ע"י סיכום המחיר
הכולל למוצרי
המכולת המפורטים
בטבלה א' שבנספח ב'
בחוברת המכרז,
בהתאם לתוצאה
המתקבלת מהכפלת
המחיר לפריט ,
בהתאם למחירון
שהועבר ע"י המציע
במועד הבדיקה,
במספר הפריטים
הנדרש ,בניכוי ההנחה
לסל זה ,ככל שהוצעה
על ידו )להלן" :מחיר
הסל לאוניברסיטה"(.

תשובה
הכוונה הינה לכך שהמציע
הינו בעל יכולת לביצוע
שירותי אספקת מזון ,וכן
בקרה לרכש מזון (כדוגמת
הפקת דוחו"ת הכוללים
פירוט רכישות שיבוצעו ע"י
האוניברסיטה)
הבקשה נדחית.

"ביצוע ההזמנה באתר
יתבצע אך ורק דרך אתר
חברתנו".

"האם ובאיזה שלב נדרש המציע
להעביר את המחירון
לאוניברסיטה ושל איזה פורמט
של חנויות?"

עמוד  2מתוך 12

האוניברסיטה מבקשת
להבהיר כי במידה והצעת
המציע תתבקש לעיון על ידי
מציע אחר ,יחולו הוראות
סעיף  16לטופס הזמנת
ההצעות.

מקובל

עבור סל מס' ,2
האוניברסיטה תשלח
למציעים אשר יעמדו בתנאי
הסף לסל מס'  ,2טופס
מחירון שהינו זהה לרשימת
הפריטים שבנספח ב'
למסמכי המכרז ,ועל המציע
למלא אותו כך שהמחירים
שיצוינו על גביו יהיו זהים
למחירי המוצרים שאותם
המציע מוכר באותו יום
(שהינו המועד שעליו
האוניברסיטה תודיע מראש)
בסניף הקרוב לאוניברסיטה
שאיתו הוא ניגש לסל מס' 2
במכרז.
לאוניברסיטה שמורה הזכות
לבצע בדיקת מחירים
מדגמית באותו יום המדובר
לעיל ,בסניף של המציע
הקרוב לאוניברסיטה
ושאיתו הוא ניגש לסל מס' 2
למכרז.

מס"ד

עמ'

סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה

.8
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13.2.1

"ו/או עפ"י מחירם
במחירונים
המפורסמים
שהועברו ע"י
המציעים (להצעות
שהוגשו לסל מס' )2
במועד הבדיקה".

ראו שאלה מס'  7לעיל

.9

13

19.2

"ככל שהמציע הזוכה
לא יעמוד בדרישות
המכרז ו/או ינהג שלא
בתום לב ו/או
ההתקשרות עמו לא
תצא לפועל או לא
תעלה יפה מכל סיבה
שהיא ,רשאית
האוניברסיטה,
בתקופה שתחילתה
מיום חתימתה על
הסכם ההתקשרות עם
המציע הזוכה ועד
תום שניים עשר (12
חודשים) או תקופה
אחרת בהתאם
להחלטת ועדת
המכרזים( ,עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי,
להתקשר עם הכשיר
השני ,בהתאם לתנאי
המכרז ,להסכם
ההתקשרות ולהצעתו
של הכשיר השני,
במקום עם המציע
הזוכה".

"לפי ס'  15.1תוקף ההצעה הינו
 90יום עם אפשרות הארכה
למשך עד  60יום נוספים.
לכאורה ,אם האוניברסיטה
בוחרת בכשיר שני היא רשאית
להאריך את תוקף הצעתו בעד 4
שנים וזה לא סביר.
נבקש למחוק אפוא את המילים
(או תקופה אחרת בהתאם
להחלטת ועדת המכרזים)".

אין קשר בין סעיף  15.1לבין
סעיף  19.2למסמכי המכרז.
סעיף  15.1מדבר על תוקף
ההצעות שמוגשות למכרז עד
לבחירת ההצעה הזוכה
וסעיף  19.2מדבר על כשיר
שני שהינה ההצעה שדורגה
במקום השני.

.10

17

5

"שמות בעלים /
שותפים"

"נבקש שמציע שהוא חברה
ציבורית יהיה רשאי לרשום כך:
חברה ציבורית שמניותיה
נסחרות בבורסה לניירות ערך
בתל אביב"

האוניברסיטה מבקשת
להבהיר ,כי על מציע ,שהנו
חברה ציבורית ,לצרף דוח
המתייחס לבעלי העניין
בחברה.

עמוד  3מתוך 12

תשובה

ראה תשובה לשאלה מס' 7
לעיל.

מס"ד

סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה

.11

18

1.1

"מפרט זה מאגד את
דרישות
האוניברסיטה בנוגע
לתכולת ואופן
אספקת השירותים
כנדרש במכרז ,אשר
ייתכן ויעודכנו מעת
לעת על פי שיקול
דעתה הבלעדי של
האוניברסיטה".

"נבקש להבהיר למה הכוונה
בעדכונים מעת לעת .אנו נערכים
להגשת ההצעה במכרז על בסיס
הדרישות הקיימות ולא ניתן
להתחייב מראש לעדכונים
עתידיים עלומים".

.12

19

4.3.3

"הגשת דו"חות ביצוע
והתחשבנות שוטפת
מול נציגי היחידות".

"באילו דוחות ביצוע מדובר"?

.13

19

5.1.2

"ההזמנה תבוצע
באמצעות פקס או
מייל או דרך אתר
האינטרנט של המציע
הזוכה"

"ביצוע ההזמנה באתר יתבצע אך
ורק דרך אתר חברתנו
נבקש למחוק את האפשרות
למשלוח הזמנות בפקס".

.14

19

5.1.3

"המציע הזוכה יפרט
בטופס ההזמנה את
כל המוצרים
"הדרישה מהמציע כאן איננה
והכמויות שסופקו,
ברורה .האוניברסיטה מבצעת
וכן את יעד האספקה
הזמנות באינטרנט (סל  )1או
(בניין ,קומה ,חדר),
רוכשת בסניף (סל  .)2איזה פירוט
ואיש הקשר הרלוונטי
נדרש הזוכה לספק"?
להזמנה זו ביחידה
המזמינה )להלן" :נציג
היחידה("

המציע הזוכה יפרט בטופס
ההזמנה ,אשר יצורף
למשלוח ,מעבר לפרטי
היחידה המזמינה ,את
הכמויות והמחירים של כל
המוצרים שסופקו.

5.1.5

"בשל אופיו של תהליך הליקוט
שהינו ידני לא ניתן להתחייב (גם
לא ברמת "ככל האפשר") לתוקף
רחוק ביותר למוצר .המוצרים
שיסופקו כמובן שיהיו בתוקף".

אין שינוי במסמכי המכרז.

.15

עמ'

19

"כאשר מועד פקיעת
תוקפם הינו רחוק ככל
האפשר ממועד
האספקה"

עמוד  4מתוך 12

תשובה

מקובל.
תת סעיף מס'  1.1שבנספח א'
(מפרט השירות – דרישות
טכניות והבהרות) מבוטל.

הדו"חות הנדרשים הינם
דו"חות המפרטים את
ההזמנות שבוצעו בעבור כל
יחידה בפרק זמן שיוגדר ע"י
האוניברסיטה.
לשון הסעיף הינו אחת
מהאפשרויות –
"באמצעות פקס או מייל
או דרך אתר
האינטרנט".
תוכלו לבצע את
ההזמנות רק באמצעות
אתר האינטרנט.

מס"ד

עמ'

סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה

5.1.8

"המציע הזוכה ישמור
העתק חתום
מהתעודה לצורך
צירופה לחשבונית
לתשלום ו/או לשם
מעקב"

"חברתנו תדאג להחתים את
מקבל ההזמנה ,אך לא תוכל
לצרף לחשבונית המרכזת את
תעודות המשלוח החתומות".

תשובה

מקובל עבור סל מס' .1
בביצוע השירות לספק יהיו 3
אפשרויות לבחירתו הגשת
החשבוניות:
 )1להגיש את החשבונית
המרוכזת יחד עם תעודת
המשלוח כאשר מס' ההזמנה
יופיע על תעודת המשלוח.

.16
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 )2להגיש את החשבונית
המרוכזת ללא תעודת
המשלוח אך חייב שמס'
ההזמנות של המשלוחים
יופיעו על גבי החשבונית
המרכזת.
 )3לא תוגש חשבונית מרכזת
אלא תוגש חשבונית בנפרד
עבור כל משלוח ומס'
ההזמנה של האוניברסיטה
יופיע על גביה.
בכל מקרה יובהר כי במקרה
שהאוניברסיטה תרצה לערוך
בירור מול הספק להוכחת
אספקת משלוח כלשהו על
הספק להמציא את תעודת
המשלוח שנציג
האוניברסיטה חתם עליה
במעמד קבלת המשלוח.

עמוד  5מתוך 12

מס"ד

עמ'

סעיף

פרוט השאלה

נוסח קיים

תשובה
 .1רכש סל מס'  2יתבצע
בסניף הקרוב
לאוניברסיטה שעבורו
המציע מגיש הצעה לסל
מס' .2

.17
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5.1.9

"במקרים מסוימים
ו/או דחופים ו/או
עפ"י החלטת
האוניברסיטה ,יוכלו
 .1לחברתנו פורמטים שונים של
נציגי היחידות להגיע
סניפים .באיזה מהפורמטים
פיזית לאחד מסניפי
יתבצע רכש סל ?2
המציע הזוכה בסל
מס' , 2עם טופס
הזמנה חתום בהתאם  .2כמו כן ,לא ברור תהליך הרכש
באמצעות טופס הזמנה
לזכויות החתימה
חתומה".
המאושרות באותה
יחידה באוניברסיטה,
ולרכוש פריטים באופן
עצמאי"

.18
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5.2.2

"וישמור עותק לשם
צירופו לחשבונית
מרוכזת שתוגש
לאוניברסיטה"

"חברתנו תדאג להחתים את
מקבל ההזמנה ,אך לא תוכל
לצרף לחשבונית המרכזת את
תעודות המשלוח החתומות".

.19

20

5.2.3

"במקרה של רכישה
עצמית ע"י נציגי
היחידות ,שתבוצע
במסגרת סל מס' 2
יעביר המציע הזוכה
לנציג היחידה את
תעודת המשלוח
כאמור לעיל במעמד
המוצרים שנאספו".

"לא ברור תהליך הרכישה למול
הספקת תעודת משלוח ,הרי
מדובר ברכישה עצמית בסניף.
האם הסניף נדרש לספק תעודת
משלוח בעת הרכישה"?

עמוד  6מתוך 12

 .2להלן תיאור תהליך הרכש
שיבוצע עבור סל מס' :2
יחידה שרוצה להגיע
פיזית לסניף הקרוב
ולבצע רכישה (סל מס' )2
תוציא "הזמנה פתוחה"
נקובה בסכום ממערכת
ה ERP -של האוניברסיטה
(לדוג' .)₪ 100 :נציג
היחידה יגיע פיזית לסופר
עם טופס הזמנה חתום
וירכוש פריטים כך שסך
עלות הפריטים לא יעבור
את גובה הסכום הנקוב
בהזמנה .החיוב בפועל
בגין ההזמנה יהיה לפי
סרט הקופה  +ההנחה
שעימה הספק יזכה בסל
מס'  2במכרז .לחשבונית
שתוגש יצרף סרט הקופה
וטופס ההזמנה החתום.

ראה תשובה לשאלה מס' 16
לעיל.

ראה תשובה לשאלה מס' 17
לעיל.

מס"ד

עמ'

פרוט השאלה

סעיף

נוסח קיים
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5.2.4

"אחת לחודש יעביר
המציע הזוכה
לאוניברסיטה
חשבונית מרוכזת בגין
כל ההזמנות שבוצעו
במהלך החודש
האחרון ,שתצורף
להעתקי תעודות
משלוח/טפסי הזמנה
חתומים עליה יצוינו
הפרטים"...

.21
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5.3.1

המציע הזוכה יבצע
בקרה אחר הרכישות
במערכת ייעודית
ממוחשבת

"לא ברורה הדרישה מהזוכה
בסעיף זה ,איזו בקרה הוא נדרש
לעשות"?

.22

21

6.1

"המציע הזוכה יעביר
לאוניברסיטה מס'
טלפון ,כתובת
דוא"ל"....

"ניתן לתקשר עם הסניף
באמצעות טלפון/פקס – אין
אפשרות לתקשר באמצעות
דוא"ל".

תשובה
 .1ראה תשובה לשאלה מס'
 16לעיל.

 .2לסל מס'  – 1אחת לחודש
יעביר המציע הזוכה
למדור תשלומים ,אגף
 .1תת סעיף  -5.2.4.2מס'
כספים של האוניברסיטה,
הזמנה יצוין ע"י המזמין,
את החשבונית/חשבוניות
ניתן לראות את מס' ההזמנה
כמפורט בתשובה לשאלה
בתעודת המשלוח .בדוח
מס'  16לעיל.
אקסל המפורט לא יהיה ניתן
לראות את מס' ההזמנה.
לסל מס'  - 2אחת לחודש
יעביר המציע הזוכה
 .2תת סעיף  – 5.2.4.3פרוט
למדור תשלומים ,אגף
הכמויות וסוגי המוצרים
כספים של האוניברסיטה,
שסופקו יצורף בקובץ אקסל
חשבוניות בגין כל
נפרד .האם החשבונית הינה
ההזמנות שבוצעו במהלך
לכלל האוניברסיטה? או
החודש האחרון .לכל
ברמת בן?
חשבונית תצורף העתק
הזמנת רכש חתומה ע"י
 .3מה הכוונה ב"טפסי
היחידה.
ההזמנות החתומים"?
 .3הכוונה לתעודות המשלוח
החתומות ע"י מקבל
המשלוח באוניברסיטה.
בנוסף ,ראה תשובה
לשאלה מס'  16לעיל.
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המציע הזוכה יידרש
להיות בעל יכולת מעקב
אחר הזמנות
האוניברסיטה – מדובר
במערכת באמצעותה יוכל
המציע הזוכה להפיק
דו"חות אשר יכללו את
פירוט ההזמנות שבוצעו
ע"י האוניברסיטה
ועלותן.

מקובל

סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה

תשובה

מס"ד

עמ'

.23

22

נספח ב'

טופס הצעת מחיר

"ממעבר על התנאים
ובעיקר נספח ב' (הצעת המחיר)
הרינו מבקשים לבדוק האפשרות
ולהעביר לנו את נספח ב' בקובץ
אקסל על מנת שנמלא את
למוצרים
שלנו
המחירים
המופיעים בו".

לא מקובל.
אופן התיחור יתבצע בהתאם
לאמור בסעיף  13.2למסמכי
המכרז ובהתאם לאמור
בנספח ב' (טופס הצעת
המחיר).
בנוסף ,ראה תשובה לשאלה
מס'  7לעיל.

.24

28

3

"בעלי התאגיד
הינם":

ראו שאלה מס'  10לעיל.

ראה תשובה לשאלה מס' 10
לעיל.

.25

29

2

"המציע ,מי שנשלט
"נבקש לבטל את ההצהרה ביחס
על ידו ,ואם המציע
ל" -חבר בני אדם אחר
הוא חבר בני אדם –
האוניברסיטה מפנה את
גם בעל השליטה בו או שבשליטת בעל השליטה" .למיטב
המשתתפים להוראות סעיף
הבנתנו ,זה גם לא נדרש לפי חוק
חבר בני אדם אחר
2ב( )3לחוק עסקאות גופים
עסקאות גופים ציבוריים"
שבשליטת בעל
ציבוריים ,תשל"ו.1976 -
השליטה בו"

.26

32

2

"הריני להצהיר ,כי
נכון ליום תצהירי זה
_____________,
לא מתנהלות תביעות
נגד המציע אשר
עלולות לפגוע
בהתחייבויותיו עפ"י
מכרז זה והוא אינו
נמצא בהליכי פשיטת
רגל ו/או פירוק
שעלולים לפגוע
בתפקודו ככל שיזכה
במכרז".

"נבקש לסייג הצהרה זו למיטב
הידיעה או "שלא התקבלה
תביעה""

הבקשה נדחית .עם זאת,
נוסח ההצהרה יתוקן
כדלקמן:
הריני להצהיר ,כי
נכון ליום תצהירי זה
_____________,
לא ידועות למציע על תביעות
המתנהלות
נגד המציע אשר
עלולות לפגוע
בהתחייבויותיו עפ"י
מכרז זה והוא אינו
נמצא בהליכי פשיטת
רגל ו/או פירוק
שעלולים לפגוע בתפקודו ככל
שיזכה במכרז.

.27

33

"למציע שני ()2
לקוחות לפחות וכו'".

ראו שאלה מס' 5

ראה תשובה לשאלה מס' 5
לעיל.

הבקשה נדחית.

2.2
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סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה

מס"ד

עמ'

.28

36

9

הנני מתחייב להחתים
כל עובד ו/או מועסק
על ידי בקשר לביצוע
העבודה ו/או למתן
השירותים ,על
התחייבות כלפיכם
הזהה להתחייבותי זו,
והנני ערב לכל הפרה
של התחייבות כאמור.

"נבקש למחוק את הדרישה
להתחייבות ישירה לסודיות של
העובדים כלפי האוניברסיטה.
המציע מתחייב בסודיות
ואחראי לעובדיו".

.29

38

1.1

הגדרת סל " - 2מוצרי
יכולת"

"טעות דפוס לשנות למוצרי
מכולת".

.30

38

1.1

הגדרת מוצרי מכולת

"נא להוסיף בסוף "על פי הוראות
הסכם זה".

.31

39

4.4

"לפט נתונים"

"טעות דפוס נא לשנות לפלט"

.32

39

5.5

"עד לאותו מועד"

"נא לשנות ל"-עד למועד סיום
ההסכם"".

תשובה

מקובל.

מקובל.
מדובר בטעות סופר – המילה
"יכולת" תשונה למילה
"מכולת".

מקובל.

מקובל.
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מדובר בטעות סופר – המילה
"לפט" תשונה למילה "פלט".

הבקשה נדחית.
האוניברסיטה מבקשת
להבהיר כי כסעד סופי בגין
ביטול החוזה ע"י
האוניברסיטה ,הספק יהיה
זכאי לקבל מהאוניברסיטה
תמורה בגין משלוחי מזון
אשר סופקו לה עד למועד
ביטול ההסכם.

סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה

מס"ד

עמ'

.33

40

6.1

"וכן בניכוי שיעור
ההנחה"

"נא להוסיף לפני כן "בתוספת
דמי משלוח על פי התעריף
המפורסם באתר האינטרנט של
הזוכה"".

.34

40

6.4

"ותעודות ההזמנה
(שורה ")2

"לא ברור למה הכוונה"

.35

40

8.1

תשובה
לא מקובל.

"מבלי לגרוע מן
האמור בהסכם זה,
הספק לבדו אחראי על
פי דין לכל נזק ישיר
ו/או אובדן ו/או פגיעה
ו/או הפסד ,לגוף או
לרכוש ,מכל סוג וללא
יוצא מן הכלל,
שייגרמו
לאוניברסיטה ו/או
למי מטעמה ו/או לצד
שלישי כלשהו עקב
ו/או בקשר עם
אספקת השירותים
כמפורט וכמוגדר
"נא לתקן על פי המסומן באדום"
בהסכם זה ,לרבות אך
מבלי לגרוע –
כתוצאה מפגם
בטובין.
על אף כל האמור
בהסכם זה ,למען
הסר ספק לא תוטל
על הספק כל אחריות
או חבות מעבר לאלו
המוטלים עליו על פי
דין ו/או לנזקים
שנגרמו בשל מעשה
או מחדל של המזמין
או מי מטעמו".
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התמורה בגין משלוח
ההזמנות תהיה בהתאם
לאחוז ההנחה שיוצע ע"י
המציע בגין משלוח
המוצרים.
אחוז ההנחה יהיה ממחיר
המשלוח המצוין באתר
האינטרנט של המציע.

ראה תשובה לשאלה מס' 16
לעיל.

הבקשות התקבלו
חלקי כדלקמן:

באופן

"מבלי לגרוע מן האמור
בהסכם זה ,הספק לבדו
אחראי על פי דין לרבות
הסכם זה ,לכל נזק ישיר
ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או
הפסד ,לגוף או לרכוש ,מכל
סוג וללא יוצא מן הכלל,
שייגרמו לאוניברסיטה ו/או
למי מטעמה ו/או לצד שלישי
כלשהו עקב ו/או בקשר עם
אספקת השירותים כמפורט
וכמוגדר בהסכם זה ,לרבות
אך מבלי לגרוע – כתוצאה
מפגם בטובין .על אף כל
האמור בהסכם זה ,למען
הסר ספק לא תוטל על הספק
כל אחריות או חבות מעבר
לאלו המוטלים עליו על פי
דין ו/או לפי הסכם זה
לנזקים שנגרמו בשל מעשה
או מחדל של המזמין או מי
מטעמו".

מס"ד

עמ'

סעיף

.36

40

8.2

.37

41

9.1

נוסח קיים

פרוט השאלה

"הספק מתחייב
לפצות ו/או לשפות את
האוניברסיטה ,מיד
עם דרישתה
הראשונה ,בגין כל
נזק ישיר ו/או
הוצאה,להם אחראי
הספק על פי דין
לרבות הוצאות ושכר
טרחת עורכי דין
בשיעור סביר בגין
תביעה שתוגש כנגד
האוניברסיטה שבה
ניתן פסק דין חלוט,
שייגרמו
לאוניברסיטה
כתוצאה מאירוע
שהינו באחריות של
הספק ו/או מי מטעמו
"נא לתקן על פי המסומן באדום"
ו/או בשמו ,עפ"י
הסכם זה או עפ"י כל
דין.
שיפוי לפי סעיף זה
לעיל מותנה בכך
שהאוניברסיטה
תודיע לזוכה מיד עם
קבלת דרישה או
תביעה כאמור מיד עם
קבלתה ,תאפשר
לזוכה להתגונן כנגדה,
תסייע לזוכה באופן
סביר עם ההתגוננות
ככל שיידרש על ידי
הזוכה ולא תתפשר
בגין כל תביעה או
דרישה כאמור ללא
הסכמת הזוכה בכתב
ומראש".

"תוך  7ימים"

"נבקש לתקן ל 14-יום".
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תשובה
הבקשה התקבלה חלקית
כדלקמן:
"הספק מתחייב לפצות ו/או
לשפות את האוניברסיטה,
מיד עם דרישתה הראשונה,
בגין כל נזק ישיר ו/או
הוצאה ,להם אחראי הספק
על פי דין ו/או על פי הסכם,
לרבות הוצאות ושכר טרחת
עורכי דין בשיעור סביר בגין
כנגד
שתוגש
תביעה
האוניברסיטה שבה ניתן
פסק דין חלוט ,שייגרמו
כתוצאה
לאוניברסיטה
מאירוע שהינו באחריות של
הספק ו/או מי מטעמו ו/או
בשמו (לרבות קבלני משנה
מטעמו) ,עפ"י הסכם זה או
עפ"י כל דין .האוניברסיטה
תפעל על מנת להודיע לספק
על התביעה ולאפשר לו
להתגונן על חשבונו כנגדה
וזאת מבלי שהדבר יגביל את
חובת הפיצוי ו/או השיפוי
החלה על הספק .כמו כן,
האוניברסיטה תיידע את
כניסתה
בטרם
הספק
להסכם פשרה .שיפוי לפי
סעיף זה לעיל מותנה בכך
תודיע
שהאוניברסיטה
לזוכה מיד עם קבלת דרישה
או תביעה כאמור מיד עם
קבלתה ,תאפשר לזוכה
להתגונן כנגדה ,תסייע
לזוכה באופן סביר עם
ההתגוננות ככל שיידרש על
ידי הזוכה ולא תתפשר בגין
כל תביעה או דרישה כאמור
ללא הסכמת הזוכה בכתב
ומראש".

הבקשה התקבלה.

מס"ד

עמ'

תשובה

סעיף

נוסח קיים

פרוט השאלה
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"האוניברסיטה בלבד
תהיה רשאית לקזז
ו/או לנכות ו/או לחלט
מתוך כספי הספק
ו/או מכל תשלום
המגיע ממנה לספק
כל סכום אשר מגיע
לספק
מהאוניברסיטה ,בין
לפי הסכם זה ובין
בדרך אחרת ,לרבות
כדמי נזק ו/או פיצוי
ו/או שיפוי ,ללא צורך
בהודעה מוקדמת וכן
תהיה רשאית לעכב
טובין לצורך מימוש
זכויותיה כאמור".

"נבקש לבטל את הסעיף .מדובר
בסעד עצמי חמור ביותר .בכל
מקרה של מחלוקת יש לאפשר
הידברות בין הצדדים למציאת
פתרון הולם חלף סנקציה חמורה
שכזו".

.39

41
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"הספק בלבד לא יהא
רשאי להעביר חיוביו
עפ"י הסכם זה
לאחר".

"נבקש להבהיר שאין מניעה
להסתייע בקבלני משנה (לרבות
קבלני משלוחים)".

האוניברסיטה מבקשת
להבהיר כי סעיף  10לחוזה
לא יבוטל ,אך סיפא הסעיף
יתוקן כדלקמן:
"...ללא צורך
בהודעה מוקדמת וכן
תהיה רשאית לעכב
טובין לצורך מימוש
זכויותיה כאמור
וזאת במתן הודעה בת 14
ימים מראש על כך לספק".

הבקשה התקבלה.
הסעיף יתוקן כדלקמן:
"למען הסר ספק מובהר כי
האמור בסעיף זה לא יחול על
קבלן משנה בו הספק רשאי
להסתייע לצורך ביצוע
שירותי ההובלות".

.2

אין שינוי ביתר פרטי המכרז ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  10.07.2017עד השעה .12:00

.3

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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