מכרז מסגרת משלים מס' 4/18
לאספקת ציוד וחומרים לאוניברסיטת אריאל בשומרון
מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים

שאלה

תשובה
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11

9.5

.2

+8
נספח
י"ב

5.4

עיון במסמכי המכרז עיון במסמכי המכרז
מותנה בתשלום של  500ש"ח .התשלום
יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון
מס'  562100/60המנוהל בבנק לאומי
לישראל בע"מ בסניף עסקים החשמונאים
שמספרו  817מתנהל על שם אוניברסיטת
אריאל בשומרון )ע"ר( .יש לצרף
אישור על התשלום להצעה
ככל שמציע לא ינקוב באחד או יותר
מהפריטים בנספח הצעת המחיר,
האוניברסיטה תהא
רשאית עפ"י שיקול דעתי הבלעדי :א( לפסול
את הצעתו ;

אנא חדדו האם יש לשלם עבור המכרז או הוא
ללא תשלום

אין לשלם עבור המכרז
 .במקרה של עיון
לאחר הכרעה  ,יש
לשלם .₪ 500

.3

+8
נספח
י"ב

5.4

ככל שמציע לא ינקוב באחד או יותר
מהפריטים בנספח הצעת המחיר,
האוניברסיטה תהא
רשאית עפ"י שיקול דעתי הבלעדי:
א( לפסול את הצעתו ;

כתוב בסעיף זה" :ככל שמציע לא ינקוב באחד
או יותר מהפריטים בנספח הצעת המחיר ,
האוניברסיטה תהא ראשית לפסול את
הצעתו "...המוצרים המוגדרים בסל מס' 5
(נספח י"ב ,עמ'  )41הינם נורות /ג"ת
קונבנציונליים שלא בטכנולוגיית  .LEDכיום
נהוג להתקין ג"ת מסוג  LEDלהארת מבני
ציבור /חינוך .אנא אשרו כי ניתן להגיש ג"ת
שווי ערך עבור סל מס' .5
בהסתמך על השאלה מס'  .2בתאורה מסוג
 ,LEDלא נהוג להשתמש בנורות אלא בגופי
תאורה קומפלט הכוללים מודילי LED
מורכבים בתוך גוף התאורה .אנא אשרו כי
במידה ואתם מאשרים להגיש מוצרים ש"ע
ניתן שלא למלא מחיר עבור סעיפי הנורות בסל
מס' .5

אפשר להציע מוצר
תחליפי בטכנולוגיה
LED

במוצרים שלא קיימים
בטכנולוגית  LEDיש
לציין זאת בטבלה

.4

+ 14
נספח
י"ב

15.3

הצעה אשר תסטה באופן ניכר מהאומדן,
כלפי מעלה או מטה ,או ממחירי ההצעות
האחרות
או מהמחיר שסבורה האוניברסיטה כי הוא
סביר והוגן ,האוניברסיטה תהא רשאית ,אך
לא חייבת ,שלא לקבלה

אומדן .במידה ואתם מאשרים להגיש מוצרים
ש"ע עבור סל מס' ( 5שאלה מס'  ,)2אנא ציינו
מה ההתייחסות שלכם בנוגע לאומדן הסמוי
עבור המוצרים .אנא אשרו כי לא תפסלו הצעה
של ש"ע שלא עומדת באומדן התאורה
הקונבנציונאלית.

הצעה של מוצרים ש"ע
בטכנולוגיה  LEDלא
תיפסל

.5

15

3.2

האוניברסיטה תעביר בפניה הפרטנית כתב
כמויות עבור ההזמנה הרצויה

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף " :ותאשר
הגעתה"

.6

18

14.1

במידה והספק לא יעמוד בדרישות
המפורטות להלן ,יהיה המזמין רשאי לבטל
את הסכם
ההתקשרות ,בהתאם לשיקול דעתו המוחלט
והבלעדי ,ולסיים את יחסו עם הספק ,לרבות
תוך
חילוט הערבות הבנקאית שמסר הספק ו/או
כל אמצעי אחר העומד למזמין עפ"י כל דין

נבקש התראה בת  14ימים בכתב ובלבד
שההפרה לא תוקנה.

הבקשה נדחית .פניות
מועברות באמצעות
מערכת ממוחשבת
המוודא הגעתן לנמען.
מקובל במקרים של
הפרה שאינה חמורה
או הפרה שאינה
חוזרת  ,על פי שיקול
דעת האוניברסיטה ן
ל 7 -ימים בלבד.
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28

1

.8

50

13.1

.9

50

13.2

50 .10

13.3

50 .11

13.5

המציע יצרף העתק רישיונות ואישורים
הנדרשים בחוק ו/או התקנות הרלוונטיות על
מנת לספק את כל שירותי הפקת הסרטונים
הנדרשים במכרז זה
הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל
נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם
באופן ישיר או עקיף לרבות לגוף ו/או לרכוש
שייגרמו לאוניברסיטה ,לעובדיה ולכל מי
מטעמה וכן לספק ,לעובדיו ולמי מטעמו ,וגם
כל גוף אדם או צדדים שלישיים כלשהם,
עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו,
שלחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך
כדי ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים על
פי הסכם זה
ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על
פי הסכם או על פי דין ,וכן הוא מתחייב
לפצות את האוניברסיטה על כל סכום
שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים
לעיל
הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים
ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור
לעיל בס"ק  13.1וזאת מיד או במועד סביר
לאחר קרותם ,ועד שיעשה כן יהא המזמין
רשאי לעשות זאת במקומו ולהיפרע מהספק,
בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין
על פי כל דין וחוק

נבקש לקבל הבהרה לסעיף ,למה הכוונה
"לספק את כל שירותי הפקת סרטונים
הנדרשים במכרז זה".

מדובר בטעות יש
להתעלם

.1לאחר המילים..." :האחריות בגין" תמחק
במילה" :כל"

לא מקובל

.2ולאחר המילה" :נזק" תתווסף המילה:
"ישיר".
 .3תמחקנה המילים" :אובדן" ו" -עקיף"

.1

לאחר המילים" :הספק מתחייב
לתקן" תמחק במילה" :כל".

.2

ולאחר המילה" :נזק" תתווסף
המילה" :ישיר".
לאחר המילה" :נזק או אובדן"
תמחק במילה" :אובדן"
תמחקנה המילים" :מיד או במועד
סביר לאחר קרותם" ובמקומן
תבאנה המילים ":לאחר קבלת פסק
דין חלוט"

.1

לאחר המילים" :הספק יהיה
אחראי" תמחק במילה" :לכל".
ולאחר המילה" :נזק" תתווסף
המילה" :ישיר".

.3
.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק יהיה
אחראי לכל נזק שייגרם לרכוש אחר ,לגוף או
לכל אדם ,שנגרמו כתוצאה ממתן השירותים
על ידי הספק ,ואשר בשל מעשה או מחדל של
הספק אין להם כיסוי ביטוחי .על אף האמור,
מובהר כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים
שנגרמו בזדון על ידי משתמשי האוניברסיטה
חויבה האוניברסיטה לשלם כל סכום בגין
חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק ,בין אם
הוא נובע
מתביעתו של עובד הספק או עובד של
האוניברסיטה או של צד שלישי או של מבטח
או מכל מקור
אחר ,תהא האוניברסיטה זכאית לשיפוי
ופיצוי מלא מאת הספק כל נזק שנגרם לה
כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל
הוצאותיה ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר
טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעה
בגין האמור ,בתוספת הצמדה והספק יחזיר
לה סכומים אלה מיד לאחר שהאוניברסיטה
תגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו
לה כאמור

.2

 .1לאחר המילים" :חויבה
האוניברסיטה לשלם" תתווספנה
המילים" :לפי פסק דין חלוט".
תמחק המילה" :כל"
 .2תמחק המילה" :כל"
 .3לאחר המילה" :נזק" תתוסף
המילה" :ישיר"
לאחר המילים" :הוצאות משפטיות ושכר
טרחת עורך דין" תתווסף המילה" :סבירים"

לא מקובל למעט סעיף
4

לא מקובל

מקובל רק סעיף 1
והוספת המילה
"סבירים "

51 .12

15.1

המזמין יהא רשאי לקזז התמורה ו/או מכל
סכום אחר שיגיע ממנו לספק )אם מגיע( ,כל
סכום המגיע למזמין על פי הוראות הסכם
זה ,הסכם אחר ביניהם ו/או על פי כל דין,
לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק,
הפסד ,הוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו
למזמין עקב ו/או מחמת מעשה או מחדל של
הספק ו/או עקב ו/או מחמת ביטול הסכם
זה .מובהר בזאת במפורש ,כי האמור לעיל
אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת
המוקנית למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי
כל דין

51 .13

17

5 .14

+3.4.1
נספח ה

הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור על
סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או
אחר ,מפורט או כללי ,בכתב או בעל-פה ,
מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיהם ו/או
לידיעתם ו/או לחזקתם ,במישרין או
בעקיפין ,תוך כדי אספקת השירות) להלן :
"המידע "(,וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של
המידע בכל דרך
שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע
ישיר של אספקת השירותים נשוא הסכם
זה .לצורך כך מתחייב הספק להחתים את
כל עובדיו המספקים שירותים
לאוניברסיטה על הסכמי סודיות לפיהם
העובדים כאמור יחויבו בקיום כל התנאים
כאמור בסעיף זה........
המחזור הכספי של המציע ,בכל אחת
מהשנים  2015 , 2014ו 2016 -הינו לפחות
שלוש
מאות אלף שקלים חדשים )  ,(₪ 300,000לא
כולל מע"מ.
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אישור
ביטוח
סעיף 5.1
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אישור
ביטוח
סעיף 5.1

.17

סעיף
20.4
להסכם
סעיף
20.4
להסכם
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.1
.2
.3
.4
.5

לאחר המילים" :על פי הוראות
הסכם זה" תתווספנה המילים:
"בפסק דין חלוט"
לאחר המילים...":ושיפוי וכן בגין "
תמחק המילה" :כל"
לאחר המילה" :נזק" תתווסף
המילה" :ישיר"
תמחקנה המילה" :הפסד" ו-
"מניעת רווח"
לאחר המילים" :מחמת ביטול
הסכם זה" תתווספנה המילים:
"ובלבד שקשור בספק"

 .1מקובל
.2לא מקובל
 . 3לא מקובל
 .4מקובל
 .5מקבול

נבקש להחיל את הסעיף באופן הדדי על הספק
גם כן.

מקובל

בסעיף  3.4.1מבקשים מחזור של K 300לפחות
בשנה – בנספח ה' הנוסח הוא לכתוב במדויק
את סכום מחזור המכירות
נבקש לרשום K 300לפחות כפי שמופיע בסעיף
ע"מ לא לחשוף את מחזור המכירות במדויק
האם ניתן לשנות את המילים "ביט
 "2013למילים "הראל ביט  – "2016על פי
הוראת המפקחת על הביטוח ,חברות הביטוח
עדכנו את מלל הפוליסות .נא אישורכם
לתיקון.
האם ניתן לשנות את המילים "מהדורה ביט
( 2000או כל נוסח דומה שיוצא על ידי
המבטחת)" למילים – הראל  - ?09/2016על פי
הוראת המפקחת על הביטוח ,חברות הביטוח
עדכנו את מלל הפוליסות .נא אישורכם לתיקון
האם ניתן לשנות את המילים " לא יאוחר מ-
 14יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק",
למילים "עם תום תקופת ביטוחי הספק"
האם ניתן לשנות את המילים "לשנה נוספת"
במילים "לתקופה נוספת"? לעתים מאריכים
את תקופת הביטוח לתקופות שאינן 12
חודשים

מקובל

מאושר

מוסכם

ניתן להקטין ל7 -
ימים
מוסכם

.19

כללי

כללי

אנו מייבאים ומשווקים ציוד תקשורת.

אנו מעוניינים בציוד
שפורסם במכרז

אני רואה שאתם מפרסמים מכרז לאספקת
ציוד למכללה.
רציתי לברר האם יש צורך בציוד זה?!
כבלי רשת/מגשרים/כבלים
קואקסיאליים/ארונות
תקשורת/HDMI/סוויצים/מצלמות אבטחה/
וכדו'

יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

חתימת המציע___________________:

תאריך__________________________:

