מכרז פומבי מס' 5/18
לתחזוקה שוטפת של תשתיות תקשורת קיימות
באוניברסיטת אריאל בשומרון

מס"ד
.1

עמוד
8

.2

סעיף

נוסח קיים

תשובה

שאלה

7.6

בשני העתקים (מקור ונאמן
למקור)

העתק נאמן למקור – האם נדרש
להוסיף חותמת נאמן למקור בכל עמוד?

לא .נדרש שהעתק הנוסף יהיה
נאמן למקור.

נספח ז' –
הסכם
התקשרות

תכולת העבודה ומתן
השירותים בהתאם להסכם זה
תהא בהתאם לקבוע במכתב
הזכייה שתעביר

נבקש לקבל את תכולת העבודה טרם
הגשת המכרז על מנת שנוכל להיערך
בהתאם ולהעריך את התשומות
והיכולות הנדרשות לביצוע העבודה .

האוניברסיטה לספק .יודגש,
כי האמור במכתב הזכייה יגבר
על האמור בהסכם זה ובכל
מסמכי המכרז.

במסגרת זו נבקש לקבל כתב כמויות
מפורט לרכיבי התקשורת השונים על
מנת שנוכל להיערך עם מלאי חלפים
ולהעריך מחיר למלאי שכזה טרם
הגשה .

כיוון שמדובר במכרז זה על תיקון
תקלות שוטפות בלבד לא ניתן
לתת את כתב כמויות שכן הוא
לתקלות
בהתאם
משתנה
השירות
רכיבי
ולאופיין.
המבוקשים נמצאים בטבלה
המצורפת.

סעיף 3.2

ללא נתונים אלו יקשה עלינו להגיש
הצעה.
.3

21

נספח ז' –
הסכם
התקשרות

האם נדרש לחתום על ההסכם? או רק
בר"ת?

נדרש לחתום על ההסכם באופן
מלא כולל אימות עו"ד

סעיף 9
38

19.14

סכומי הביטוח יהיו צמודים
למדד

19.16

כל הביטוחים יכילו קביעה
לפיה כל הודעה למבוטח
הנוגעת לחיתום ,שינוי תנאים
ותביעות ,חייבת להישלח אף
למזמין שאם לא כן תהיה
משוללת תוקף.
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נספח ט' -
ביטוח

מבקשים למחוק סעיף זה.
מוסכם
מבקשים לשנות את נוסח הסעיף:
" כל הביטוחים יכילו קביעה לפיה כל
הודעה למבוטח הנוגעת לשינוי תנאים
לרעה או ביטול ,חייבת להישלח אף
למזמין שאם לא כן תהיה משוללת
תוקף"
הערות – לאישור קיום ביטוחים ,מצ"ב
הערוץ חברת ביטוח

מוסכם

מוסכם האישור העקרוני
שהתקבל

מס"ד

עמוד
44

סעיף
נספח י' -
מחירון

44

נספח י' -
מחירון

.7
.8

נוסח קיים

שאלה
האם ניתן לקבל כתב כמויות באקסל?

תשובה
ראו תשובה לשאלה 9

מצויון בגוף טבלת הכמויות ערך
"משקל" באחוזים ,ערך האחוזים אינו
תואם את ערך האחוזים בטבלה עצמה –
האם זאת טעות?

משקל האחוזים הרלוונטי נמצא
בראש טבלת האקסל ובנספח ו'
במכרז

ואם כן ,מהו הערך הנכון?
.9

טבלת האקסל המצורפת נעולה ולא ניתן
לתת את אחוזי ההנחה ,אודה לכם על
פתיחת

נספח י' -
מחירון

העמודות הרלוונטיות לשימוש

כללי

האם ניתן להגיע לסיור באתר?
אין צורך בסיור  ,מדובר במכרז
לתיקון תקלות רשת וטלפוניה
שוטפות וסטנדרטיות .ניתן
להגיע באופן עצמאי
לאוניברסיטה ללא ליווי.

.10

כללי
.11

יש למלא את אחוזי ההנחה רק
בטבלה המרכזת הנמצאת בראש
טבלת האקסל כמופיע במכרז
ובנספח ו' .אלו האחוזים
הקובעים ולא האחוזים
שפורסמו בכתב הכמויות.

האם יש יתרון כלשהו בניקוד או בכל
חישוב אחר למשתתף במכרז ,אשר
מתגורר באזורי עדיפות לאומית כמו
צפון הארץ ,פרפריה וכד'?

תנאי המכרז הינם בהתאם לכל
דין .תקנות חובת המכרזים
(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות
לאומית) אינן חלות בעניינינו.

