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מכרז פומבי מס'  7/18לאספקה ,תפעול ותחזוקה של מכבסות בשירות עצמי
באוניברסיטת אריאל בשומרון
סיור קבלנים
משתתפים:
שלמה קמינסקי – אגף טכני ,עו"ד דן אהרון  -מחלקה משפטית ,יפתח צוקרמן ,דריה אדמוביץ  -רכש.
ניתן דגש על כללי הגשה ,הקפדה על לוחות זמנים ובפרט לעניין ההשלכות וחשיבות הגשת ההצעה למכרז עד למועד
האחרון להגשה ,מילוי טפסים כנדרש ,קריאה בעיון של כל מסמכי המכרז ,לרבות ערבות המכרז ,והנספח הביטוחי,
תוך שהובהר 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.
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 למציעים כי הם נדרשים להיצמד לנוסח ערבות המכרז שפורסם במסכי המכרז .כל סטייה מנוסח ערבות אשר
פורסם במסמכי המכרז עלול לגרום לפסילת הצעה.
הובהר למציעים כי לא יתקבלו הערות ,או בקשות תיקונים במסמכי המכרז לאחר סיום שלב שאלות הבהרה ולאחר
הכרזת זוכה.
כל מסמכי המכרז כולל מסמכים טכניים מפורסמים באתר האוניברסיטה בקישור הרצ"ב:
http://www.ariel.ac.il/management/open/all/tenders/michraz-6-18-madaey-hevra-gmarim
ניתן הסבר כללי על המכבסות הקיימות כיום באוניברסיטה בשני מתחמים :מתחם גדול אשר נמצא בקמפוס מערבי
בסמוך לקרוואנים ומתחם קטן יותר בבניין מעונות  .101כאשר ישנם  2שינויים מהותיים שהאוניברסיטה מבקשת
לבצע בנוסף לכל הדרישות הקיימות במסמכי המכרז:
 .1נכון להיום מכונות הייבוש פועלות על גז .כאשר האוניברסיטה מבקשת שכל המכונות (הן מכונות כביסה והן
מייבשים) שיספק הספק הזוכה יופעלו באמצעות חשמל.

 .2הוצאות חשמל בעבור תפעול המכונות ישולמו על ידי הספק שיזכה במכרז בהתאם למפורט במסמכי המכרז
(כיום האוניברסיטה משלמת על חשמל).
 .3כמו כן ,הובהר למשתתפים כי קיימת אופציה להרחבת התקשרות עתידית לאחר אכלוס בנייני מעונות
נוספים.

סיור מקצועי:
שאלה :ביקשתם להציב מכונות כביסה של  10קילו ומייבשים של  13קילו .מניסיוני מכונות כאלה מיותרות במכבסות
באוניברסיטה .מספיק מכונות כביסה של  7קילו ומייבשים של  11קילו .האם ניתן לספק מכונות כאלה?
תשובה :יש להעביר פניה מסודרת בשלב שאלות הבהרה והנושא ייבדק.
שאלה :איך מתבצע התשלום?
תשובה :היום יש אופציה לשלם במזומן ,כרטיס אשראי או כרטיס ייעודי .אנו מבקשים להוסיף גם אופציה המאפשרת
לשלם עבור שימוש בשירותי מכבסות גם דרך האפליקציה כדי לתת את המענה המיטבי לסטודנטים.
שאלה :האם ניתן לספק מכונות מסוג אחר מזה שמפורט במכרז (יותר עוצמתיות ,יעלות ,אמינות)?
תשובה :האוניברסיטה שמה דגש על איכות הסביבה בקמפוס ,חיסכון אנרגטי .חשוב לנו שכל המכונות יהיה אחידות
בכל המתחמים ,אמינות ,בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ויתנו את המענה המיטבי למשתמשים .יש להעביר פניה
מסודרת בשלב שאלות הבהרה והנושא ייבדק.
שאלה :האם קיימת תשתית חשמל תלת פזי ?
תשובה :כן.
שאלה :בסעיף  9.5מופיע  ₪ 500לתשלום .במה מדובר?
תשובה :בסעיף הנ"ל מדובר בדמי תשלום עבור עיון בהצעה הזוכה .אין דמי השתתפות במכרז.
שאלה :האם יש דוד שמש?
תשובה :יש רק דוד חשמל.
שאלה :האם נדרש להציב מכונה של חומרי כביסה במתחם בבניין ( 101לא קיים היום) ?

תשובה :כן .יש לספק מכונת חומרי כביסה בכל המתחמים עם מגוון של חומר כביסה ומרכך (לפחות  2מכל סוג).
שאלה :האם הספק שיזכה יצטרך לשלם לאוניברסיטה דמי שכירות או שירותי ניקיון?
תשובה :לא ,רק חשבון מים וחשמל .כמובן יש לשמור על הניקיון במכבסות.
שאלה :כמה אנשים מתגוררים במעונות?
תשובה :כ 2200-מיטות.
שאלה :איך מורידים ציוד למכבסה בבניין ?101
תשובה :יש גישה רק דרך מדרגות.
שאלה :המחיר חייב להיות זהה בכל המכבסות?
תשובה :כן.

יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

חתימת המציע_________________ :

תאריך_____________ :

