
 
 

 
 
 

 

 

 אביב-תללאספקת נייר להדפסה וצילום לאוניברסיטת  24/2018מכרז פומבי מס' הס' 
 

 3מתוך  1עמוד 

 

22.11.2018 

 

  לכבוד:

 המכרזמשתתפי 

 

 לאספקת נייר להדפסה וצילום לאוניברסיטת תל אביב 24/2018למכרז מס' הס'  מכתב הבהרותהנדון: 

 

 מכרזלשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות, בלהלן מפורטות  התשובות בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, 

 שבנדון:

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

נבקש לקבל הערכה של  כללי  .1

 .היקף המכרז

כמות הצריכה השנתית 

 5בקרטונים )כל קרטון מכיל 

דפים בכל  500חבילות של 

מפורט המוערכת היא כחבילה( 

במפרט הטכני  2בסעיף מס' 

והשירות, נספח א' במסמכי 

 המכרז. 

אביב )להלן: -אוניברסיטת תל 1.2 1  .2

"( האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"

מזמינה בזאת הגשת הצעות עבור 

רכישת נייר הדפסה וצילום ואספקה 

נקודות חלוקה שונות  200לכ

באוניברסיטה וביחידות המסונפות 

להלן: )למשרדי האוניברסיטה 

"(, והכל בהתאם הטובין/השירותים"

למפורט בהזמנה להציע הצעות על 

ו/או " ההזמנהנספחיה )להלן: "

 "(."המכרז" ו/או "מסמכי המכרז

נבקש לקבל רשימה של 

 .נקודות החלוקה

 בכל הפקולטות והיחידות חלוקה

. יש צורך בשטח האוניברסיטה

בהגעה למשרדי המזמין, בכל 

 קומה שבה נמצא.

החלוקה תתבצע גם  ,בנוסף

)שהינם:  יחידות הסמךל

 15-כ מעבדות, משרדים וכד'(

בבתי ם גבמספר, הנמצאות 

החולים באזור גוש דן כגון: 

, בה"ח רבין, השומרתל בה"ח 

בה"ח מאיר, בה"ח מאיר ובה"ח 

 איכילוב.

 
יובהר, כי הזמנה שערכה יעלה על סך  6.2 18  .3

, (לא כולל מע"מ) (מאתיים) 200של 

 .לא תחויב בעלות משלוח

מקובל בתחום  .א

₪  350מינימום של 

 .פלוס מע"מ להזמנה

נבקש להבהיר כי  .ב

מינימום ההזמנה 

יתייחס לכל נקודה 

 .באוניברסיטה

 במסמכי המכרז.אין שינוי  .א

 

 

 מקובל. .ב

4.  31 1 
לכיסוי אחריות  - ביטוח אחריות המוצר

הספק על פי דיני מדינת ישראל בגין 

אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או 

לרכושו של כל אדם ו/או גוף )לרבות 

במפורש האוניברסיטה( עקב מוצרים 

שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו ו/או 

תוקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו 

ק ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספ

מבקשים גבול  .א

 1.000.000אחריות 

 ₪ 

 

את המילים : 3בשורה  .ב

"מי מטעמו" לשנות 

 בפועלים למענו"."ל: 

 

את המילה : 7בשורה  .ג

 .מקובל .א

 

 

 

 .לא מקובל .ב

 

 

 

 .לא מקובל.ג
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

ו/או מי מטעמו לרבות במפורש 

המוצרים שבנדון, בגבולות אחריות בסך 

למקרה ובמצטבר ₪   4,000,000של 

 .לתקופת ביטוח שנתית

הביטוח כאמור הורחב לכלול את 

האוניברסיטה כמבוטח נוסף לעניין 

אחריותו הנובעת מאחריות הספק עקב 

המוצרים והמכוסה על פי פוליסה זו, 

צולבת לפיו  בכפוף לסעיף אחריות

ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

 .כל אחד מיחידי המבוטח

"מאחריות" לשנות ל: 

 "בגין מעשי ומחדלי".

 

חודשים, שתחול  12תקופת גילוי:  1 31  .5

במידה ולא נרכשה על ידי הספק פוליסה 

הביטוח  אחרת המכסה אותה חבות.

כאמור הורחב לכלול את האוניברסיטה 

כמבוטח נוסף לעניין אחריותו הנובעת 

מאחריות הספק עקב המוצרים והמכוסה 

על פי פוליסה זו, בכפוף לסעיף אחריות 

אילו נערך צולבת לפיו ייחשב הביטוח כ

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

כל  נבקש למחוק את

הפסקה לפי דרישת חברת 

 .הביטוח

 

 .לא מקובל

לכיסוי  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  2 31  .6

אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו/או 

נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל 

אדם ו/או גוף )לרבות במפורש 

בגבולות אחריות של  האוניברסיטה(,

למקרה ובמצטבר ₪   4,000,000

לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו 

כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש, 

התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה ו/או 

הנפה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים 

פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל 

או במשקה, פרעות, שביתות, חבות בגין 

קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכלפי 

וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 

לאומי. הביטוח מורחב לשפות את 

האוניברסיטה כמבוטח נוסף לעניין 

אחריותו למעשי ו/או מחדלי הספק 

 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת

נבקש גבול אחריות 

3.300.000 ₪. 

 

 

 

 .מקובל

ו/או מובהר כי אובדן ו/או נזק לגוף  2 31  .7

רכוש שייגרמו עקב מוצרים שסופקו 

במסגרת ביצוע השירותים, לא יבוא 

 בגדר החריג בדבר אחריות המוצר.

, נבקש למחוק הפסקה .א

ימת פוליסה נפרדת יק

לחבות המוצר 

 .כמפורט לעיל

 

נבקש למחוק משפט  .ב

  זה.

ניתן לגרוע משפט זה היה ונערך 

ביטוח חבות מוצר, הדבר מצוין 

האישור במפורש בתחתית 

 .)מסומן בכוכבית(
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות  כללי 32  .8

הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה 

 .שלא שונו על פי האמור באישור זה

נבקש להוסיף את המילה 

"וסייגי" בין המילים 

פוליסות " ו "לתנאי"

 "הביטוח

 .לא מקובל

לתשומת הלב: המילה 

 ." מצוינת במפורש"וסייגיהן

 לנוסח הביטוח תוסף חותמת ובה פירוט שלהלן:  32  .9

 

 .מקובל

 

 . המכרז אין שינוי בשאר פרטי .2

 .בדיוק 12.00עד השעה  3.12.2018 המועד האחרון להגשת ההצעות הינולהזכירכם,  .3

וזאת לאישור כי  כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע,, המכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

  המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 חברי ועדת המכרזים

 אחראי צוות מכרזים  –משה איטח 

 

 בברכה,

 

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים
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