מכרז מסגרת מס' 11/17
מכרז משלים לביצוע עבודות בינוי ואחזקה
שאלה

תשובה
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10.3

במידה ושינויים אלו לא
כלולים בכתב כמויות ...

לפי מיטב ידיעתי אין כתב כמויות,
האם מדובר בטעות? באיזה מקרים
תינתן הנחה ? 15%

מכרז זה הינו לצורך בחירת
קבלנים .לא מדובר כעת על
פרויקט ספציפי.
האוניברסיטה רשאית
להעביר כתב כמויות (בהמשך)
בהתאם לפרויקט .ההנחה
בסך  15%תינתן בכל מקרה
בו לא סוכם מחיר מראש.

מס"ד

סעיף

עמוד

נוסח קיים
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סעיף – 1
ביטוחי הקבלן:
תת סעיף :1.1
פרק א':
 - 1.1פרק ב':

"...עליו עובדים עד לסך
"....₪ 1,000,000

בשורה השישית ,נבקש לתקן את
גבול האחריות לרכוש סמוך ורכוש
עליו עובדים ולהעמידו ע"ס
.₪ 500,000
בשורה הראשונה ,נבקש לתקן את
גבול האחריות הנקוב למקרה
ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס
.₪ 9,000,000
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תת סעיף – 1.2
ביטוח אחריות
המוצר:

"ביטוח אחריות כלפי צד
שלישי בגבולות אחריות של
"...₪ 15,000,000
"..והחלשת משען עד לסך
"...₪ 4,000,000

"ביטוח חבות (אחריות)
המוצר המוצר פוליסה
מס'"....
"..צד שלישי בגבולות
אחריות של ₪ 4,000,000
עקב ההיות המוצרים"..
"על ידי הקבלן ו/או ע"י מי
מטעמו".
"ממועד תחילת הפרויקט".

בשורה השלישית ,נבקש לתקן את
גבול האחריות הנקוב לכיסוי רעד
והחלשת משען ולהעמידו ע"ס
 ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת
ביטוח.
לאחר המילים "ביטוח אחריות
המוצר" ,נבקש להוסיף את
המילים "משולב עם ביטוח
אחריות מקצועית".
בשורה השנייה ,נבקש לתקן את
גבול האחריות הנקוב ולהעמידו
ע"ס  7,000,000שח למקרה
ולתקופת ביטוח.
בהמשך השורה ,נבקש להחליף את
המילה "ההיות" ,במילה "היות".
בשורה החמישית ,נבקש להחליף
את המילים "מי מטעמו" ,במילים
"מי מעובדיו".

לא מוסכם.
לא מוסכם.

מוסכם.

מוסכם.

לא מוסכם .לא נחמיר יותר
מהמבוקש.
מוסכם.
לא מוסכם  .יתכן והקבלן
יעסיק קבלני משנה.
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תת סעיף – 1.3
ביטוח אחריות
מקצועית:

"ביטוח אחריות מקצועית
פוליסה מס"..
"ו/או של עובדיו ו/או של כל
מי מהבאים מטעמו"
"ו/או מחדל של הקבלן ו/או
של כל מי מהבאים
מטעמו",
"תקופת גילוי של 12
חודשים לאחר"..

בסוף השורה השתים עשרה ,לאחר
המילים "ממועד תחילת
הפרוייקט" ,נבקש להוסיף את
המילים "אך לא לפני ה."1.1.2002-
לאחר המילים "ביטוח אחריות
מקצועית" ,נבקש להוסיף את
המילים "משולב עם ביטוח חבות
המוצר".
בשורה השנייה ,לאחר המילים
"ו/או של עובדיו" ,נבקש להחליף
את המילים "ו/או של כל מי
מהבאים מטעמו" ,במילים "ו/או
בגין הבאים מטעמו".

מוסכם.

מוסכם.

בשורה הראשונה " דרישה
שתוגש לראשונה נגדם "
המילה נגדם" תוחלף במילה
"נגדו".
לא מוסכם לרשום "ו/או בגין
הבאים מטעמו" (הכוונה
מובנת ומוסכמת אך הניסוח
המוצע אינו נכון).
הכיסוי הוא רק לקבלן בגין
מעשיהם  :שלו ישירות ,או
של עובדיו או של כל מי
מטעמו (למשל קבלנים).

בשורה השביעית ,לאחר המילים
"ו/או מחדל של הקבלן" ,נבקש
להחליף את המילים "ו/או של מי
מהבאים מטעמו" ,במילים "ו/או
בגין הבאים מטעמו".

בשורה העשירית ,נבקש לתקן את
תקופת הגילוי הנקובה ולהעמידה
על  6חודשים.

לא מוסכם בדומה לעיל.
ההרחבה מדברת על כיסוי
לכלול את המזמין בגין
(המילה "עקב" המופיעה
בסעיף שקולה למילה "בגין")
מחדלי הקבלן או בגין מי
מטעמו (ושוב ,הכיסוי לפי
נוסח זה אינו ל"מי מטעמו"
!!!).

מוסכם.

בשורה הראשונה ,נבקש להחליף
את המילים "נוסחי הפוליסות
לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים
 1.2 ,1.2דלעיל" ,במילים "נוסח
הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
הנדרש בסעיף  1.1לעיל".

מוסכם כאופציה לנוסח
הקיים.

.6

19

סעיף – 2
הוראות
כלליות:
תת סעיף :2.1

"נוסחי הפוליסות
לביטוחים הנדרשים לעיל
בסעיפים 1.2 ,1.2
דלעיל" .......מהדורת
פוליסות ביט
(....."2013עבודות קבלניות,
אחריות המוצר")" .
"נוסח הפוליסה לביטוח
הנדרש לעיל בסעיף 1.3
יהיה לפי נוסח ביטוח
אחריות מקצועית ,מהדורה
ביט  2000או כל נוסח חלופי
אחר שיוסכם בין הצדדים.

בהמשך ,נבקש להחליף את
המילים "מהדורת פוליסות ביט
 ,"2013במילים "מגדל ביט ."2013
בסיפא ,נבקש לגרוע את המילים
"אחריות המוצר".

מוסכם כאופציה לנוסח
הקיים.
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תת סעיף :2.4

"המפקח וכל קבלני
המשנה ,המתכננים
והיועצים"..

בשורה השנייה ,לאחר המילים
"וכל קבלני המשנה" ,נבקש
להוסיף את המילים "של הקבלן".
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תת סעיף :2.9

"למען הסר ספק ,ביטוחי
החבויות של הקבלן יכלולו
כיסוי לחבותו של המבוטח
בגין נזקי גרר (נזקים
תוצאתיים) עקב נזקים
לרכוש ו/או לגוף כאמור".

נבקש לגרוע תת סעיף זה.
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תת סעיף :2.10

"גם ללא הסכמת הקבלן".

בסיפא ,נבקש להחליף את המילים
"גם ללא הסכמת הקבלן" ,במילים
"כפוף להסכמתו של הקבלן".

נבקש לשנות את נוסח השורות
הרביעית והחמישית כדלקמן:
"נוסח הפוליסה המשולבת הכוללת מוסכם כאופציה לנוסח
הקיים.
את הכיסויים לפי סעיפים  1.2ו-
 ,1.3הינו נוסח פוליסת אשכול 2012
של מגדל חברה לביטוח".

מוסכם.

לא מוסכם.
סעיף מקובל ומאושר ע"י כל
המבטחים.

לא מוסכם.
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מה הסיווג הנדרש לפרקים פיתוח,
שיפוצים?

הסיווג כפוף להיקף העבודה.
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לכמה זמן המכרז? תקופת
ההתקשרות?
כי מדובר במכרז משלים ,כמה
חודשים נותרו.

ראה בבקשה מסמכי המכרז.
נתונים אלה רשומים.
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מה אומדן העבודות ?
האם יש עבודות איטום מתוכננות
בקרוב?
ומה ההיקפים בערך?

מכרז זה הינו לצורך בחירת
קבלנים .לא מדובר כעת על
פרויקט ספציפי.
האוניברסיטה רשאית
להעביר כתב כמויות ואומדן
(בהמשך) בהתאם לפרויקט.
האוניברסיטה אינה מפרסמת
עבודות עתידיות והיקפן.
במידת הצורך נפנה לקבלנים
הזוכים (בהמשך) לצורך
קבלת הצעת מחיר עבור
פרויקט ספציפי.
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האם הולכים על זכיין אחד בתחום
האיטום או יותר?

ראה בבקשה מסמכי המכרז.
נתונים אלה רשומים.
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האם יש דרישה למינימום  %הנחה
ממחירון דקל

אין .זו בעצם התחרות.

 .15חוברת
שניה
–
עמוד
2

מסמך ב:
תצהיר פרופיל
המציע בתנאי
סף והצעה
כספית

בשורה השנייה ,רשום
"הצעתנו המצ"ב לאספקת
שירותי כיבוד לאירועים
כמתואר במסמכי המכרז"

מדובר בטעות במלל ,נושא המכרז
הינו ביצוע עבודות בינוי ואחזקה.
אנא אשרו מחיקת השורה ותיקון
בעט

יש טעות בשם המכרז .הכוונה
למכרז מסגרת מס – 11/17
מכרז משלים לביצוע עבודות
בינוי ואחקה.

 .16חוברת
שניה
–
עמוד
2

מסמכך ב:
תצהיר פרופיל
המציע בתנאי
סף והצעה
כספית

סעיף  – IXאישור על
תשלום דמי השתתפות
במכרז

אנא אשרו שאין צורך לצרף אישור
שכן המכרז התקבל ללא תשלום

אין לשלם דמי השתתפות.

 .17חוברת
שניה
–
עמוד
10

טופס  :1אישור
רואה חשבון

טופס  :1אישור רואה
חשבון

כידוע ,בין לשכת רואי החשבון לבין
חשכ"ל הוסכם על מספר נוסחים
מחייבים אשר רואי החשבון
רשאים לתת וכן הוסכם באילו
תחומים לא ייתן רואה החשבון
חוות דעת .הסכמות אלו מפורטות
בהוראת תכ"ם  7.24.1שכותרתה
"אסמכתאות מרואה חשבון אודות
המציע" .נוסחים אלו שנקבעו
כאמור בהוראת תכ"ם הינם

ניתן להגיש אישור רואה
חשבון בנוסח חשכ"ל.

הפרקטיקה המקובלת ורו"ח
נצמדים להוראות אלו.
לפיכך נודה להחליף את האישור
הנדרש במכרז ,לאישורים בנוסח
חשכ"ל המצורפים למסמך זה.

