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מכרז מסגרת מס' 11/17
מכרז משלים לביצוע עבודות בינוי ואחזקה
סיור קבלנים
משתתפים:
אלכס אורלובסקי – מנהל מח' בינוי  ,דוד מוצפי -אדריכל ,בוריס רוברט – מפקח בינוי ,עו"ד דן אהרון  -מחלקה
משפטית ,יפתח צוקרמן ,דריה אדמוביץ  -רכש.
ניתן דגש על כללי הגשה ,הקפדה על לוחות זמנים ובפרט לעניין חשיבות הגשת ההצעה למכרז עד למועד האחרון
להגשה ,מילוי טפסים כנדרש ,קריאה בעיון של כל מסמכי המכרז ,לרבות ערבות ,והנספח הביטוחי ,והובהר
למשתתפים כי ככל וקיימת אי בהירות ו/או בקשה לעריכת שינוי במסמכי המכרז לרבות לעניין הנספח הביטוחי
עליהם להעביר אותם במסגרת שאלות ההבהרה עד למועד האחרון הנקוב במסמכי המכרז להגשת שאלות ההבהרה.
הודגש ,כי אין צורך בהגשת הנספח הביטוחי וערבות הביצוע מלאים בעת הגשת ההצעה למכרז ,אולם בהגשת
ההצעה הם מקבלים עליהם את נוסח הנספח הביטוחי והערבות ולא יתאפשר לערוך בהם שינויים לאחר מכן.
הומלץ למשתתפים להעביר את הנספח הביטוחי לעיון יועץ הביטוח מטעמם בהקדם ,כך שבמידה והיועץ יבקש
לערוך שינוי בנוסח יוכל המציע להעלות את הבקשה בשלב שאלות ההבהרה.
הובהר כי לא יתקבלו הערות ,או בקשות תיקונים במסמכי המכרז לאחר סיום שלב שאלות הבהרה ולאחר הכרזת
זוכים.
סיור מקצועי:
שאלה :האם נדרשת ערבות מכרז?
תשובה :לא.
שאלה :מה המחזור הכספי הנדרש?
תשובה :כמפורט במסמכי המכרז בהתאם לכל פרק.

שאלה :האם ניתן לחתום על מסמכי המכרז רק עם חותמת מכנית?
תשובה :חייב לחתום עם חתימה בכתב יד וחותמת ובהתאם להוראות מורשי חתימה של החברה
שאלה :מה היקף של עבודות אחזקה?
תשובה :ההיקף אינו ידוע מראש ואינו שווה בכל פרק האוניברסיטה תבצע פניות פרטניות מעת לעת ע"פ צרכיה.
שאלה :בפרק מיזוג אוויר מדובר ב תחזוקה או רכישה?
תשובה :בהתאם למפורט במחירון דקל.
שאלה :האם קבלן צריך לתמחר מחדש בכל פניה פרטנית או שאתם מתייחסים למחיר שנתנו בהצעה?
תשובה :הצעת המחיר שקבלן מגיש כהצעה במכרז מגדירה את ההנחה המינימלית שלו לביצוע עבודות .בפניות
פרטניות קבלן חייב לעמוד בהצעה שלו או להגדיל את אחוז הנחה.
שאלה :האם קיימות גם פניות לקבלת הצעה פאושלית?
תשובה :כן .בהתאם לצורכי פניה פרטנית.
שאלה :כמה קבלנים נכנסים לכל פרק?
תשובה :בין  1-3קבלנים כאשר המס' משתנה מפרק לפרק ,בהתאם למסמכי המכרז.
שאלה :איך נבחרים זוכים?
תשובה :על פי מבחני איכות ומחיר כמפורט במסמכי המכרז.
שאלה :האם נדרש סיווג קבלני?
תשובה :על פי דין בהתאם לפרק (כמפורט במסמכי המכרז).
שאלה :לכמה זמן המכרז?
תשובה :ההתקשרות הינה למס' חודשי ההתקשרות שנותרו בהתאם למכרז המקורי )כ 16-חודשים) ,כאשר
לאוניברסיטה בלבד אופציה להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת.

