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 2019 בדצמבר 17

 "פתש כסלוב' טי

 

  2019/7מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

 מ.ל.ב

 אתר המכללהבאמצעות:                       

 

 מענה לשאלות מציעים הנדון:

 לרכישה, אספקה והתקנת ריהוט לבניין מדעים - 2019/7מס'  פומבימכרז 

 שאלות שהתקבלו מאת המציעים ולצדן תשובות מכללת אחוה:  ,להלן 2019/12/08 -מיום ה  המציעיםבהמשך לסיור 

 : שאלה .1

 האם בשלב הגשת המכרז עלינו לצרף גם הסכם התקשרות חתום ע"י החברה ?

  :תשובה

על המציעים להגיש את הסכם ההתקשרות כשהוא חתום )חותמת + חתימת מורשי חתימה( כחלק בלתי נפרד 

 . ממסכי המכרז במועד האחרון להגשת הצעות

 : שאלה .2

ות רלוונטיות של נבקש לעלות לאתר מכרזים או לשלוח לנו טבלת אקסל עם רשימת המוצרים, ע"מ לשתול תמונ

 . המוצרים המוצעים

 :תשובה

 קובץ כתב הכמויות )כקובץ אקסל פתוח( יועלה לאתר כצרופה לפרוטוקול מענה לשאלות מציעים. 

  :שאלה .3

 ? שעומדים בזוגות כשולחנות בנץ' )שולחן עם רגליים משותפות(  האם ניתן להגיש הצעה לשולחנות משרדיים
 :תשובה

 יד בין השולחנות.רברצוננו לשמור על האפשרות להפלעיל.  כאמורלא ניתן להגיש הצעה 

  :שאלה .4

 האם ניתן להפריד בין סוגי שולחנות משרדיים בצורה הבאה:
 

 . שולחנות זוגיים )בנץ'( עם מחיצה 4.1

 . דדים שמגיעים עם מחיצהות בושולחנ 4.2

 . שולחנות בודדים ללא מחיצה 4.3

 :בהתשו

 לא ניתן.  - 4.1

 ניתן.  - 4.2

 ניתן.  - 4.3
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  :שאלה .5

 שולחנות משרדיים?  עבורונן למחשב כהאם יש צורך ב
 :תשובה

 אין צורך לתמחר מתקן לכונן מחשב כחלק מהצעת המחיר שתוגש למכרז.  

 : שאלה .6

 ? ₪ 100,000במקום ₪  50,000 האם ניתן להקטין ערבות לקיום המכרז ל
 :תשובה

 . , הסכום נותר בעינוניתן לשנות את סכום הערבות לקיום ההצעהלא 

  :שאלה .7

 בכתב הכמויות, על איזה עובי מדובר? HPLכאשר אתם רושמים 
 :תשובה

 מ"מ.  13לשולחנות הינו  HPLעובי 

 :שאלה .8

 בכתב הכמויות: האם הכוונה לגב רשת או פלסטיק מחורר? 01פריט 
 :תשובה

 גב הכיסא פלסטיק מחורר. 
 

 :להשא .9

 בכתב הכמויות: האם מדף הסטודנט צריך להיות מסוג אנטי פאניק לפי תקנים או מדף סטנדרטי 02פריט 
 :תשובה

  . חלופה הכוללת מנגנון מסוג "אנטי פאניק"בנוסף, ניתן להציע 

 :שאלה .10

 בכתב הכמויות: האם הידיות מתרוממות או לא? 103פריט 
 :תשובה

 לעבודה ומאפשרות התאמה לעובד. נוחות יותר  מתכוונות/וממותרידיות מת -טת המזמיןלהחל

   כאמור לעיל. סא ישל כחלופה בנוסף, ניתן להציע 

 :שאלה .11

 ח החוק.יצא חוק חדש במדינת ישראל של אישור ביטוח רק בנוס 1.12.19החל מיום  -וח לגבי אישור הביט

 אישור הביטוח שצורף למכרז אינו בנוסח האחיד שקבע החוק וחברת הביטוח אינה מוכנה לחתום עליו.

 :תשובה

כשהוא  ביטוחיכפי שהוסבר והובהר במהלך סיור המציעים, רק על הזוכה במכרז יהיה להגיש את אישור הכיסוי ה

 . כני(ד)הנוסח הע חתום על ידי חברת הביטוח

 כי המכרז והחוזה. מממסבלתי נפרד  קשצורף כחלבתחתית הנספח על המציעים לחתום 

 בחוק. טרם השינוי באתר האינטרנט של המכללה האקדמית אחוה, פורסמו הוכנו ולציין כי מסמכי המכרז 
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 :שאלה .12

ההמלצות  3וכי  2.1.4לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף יקט אחד בהיקף כאמור על מנת אנא הבהירו כי די בפרו

המציע שירותי ייצור תן הינן מלקוחות להם נ 2.1.5הנדרשות מהמציע על מנת לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

 כאמור(.  ו/או אספקה של ריהוט )ללא קשר להיקף הכספי של שירותים

 :תשובה

המלצות מלקוחות  3ובנספח ג' למסמכי המכרז והחוזה הינה שעל המציע לצרף  2.1.4יובהר כי, הכוונה בסעיף 

אשר עמם התקשר במהלך 5 השנים האחרונות ולפחות אחד מהם בהיקף פרויקטאלי שלא יפחת מ - 800,000 

.₪     

 :שאלה .13

 -את הטובין יע לצרף המלצות מהגורמים שלהם סיפק המציע למכרז ובנספח ג' לו, נדרש המצ 2.1.5בסעיף 

של הממליץ.  בכתב ובנייר פירמה  

 

 דאעקא, שהמדובר בגופים ציבוריים, שעל פי הכללים בגופים אלה, הם אינם נותנים המלצות בכתב. 

 נציגי הגופים הללו מוכנים לענות על המלצותיהם טלפונית בלבד. 

 

פרטי הממליץ ואיש קשר. בטל הוראה זו ולהסתפק במתן לאור האמור, הנכם מתבקשים ל  

 :תשובה

, וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים על מנת לנהל הליך המלצות חייבות להתקבל בכתב

על ספקי  הוות דעתחל הלציין כי המכללה האקדמית אחוה הינה גוף ציבורי ולאורך השנים התבקש. ההבהרשל 

 אין מניעה לכך. .התקשרהעמם  שונים שירות

 
 :שאלה .14

 סעיף 2.1.6 - אנא הבהירו כי הנספח הרלוונטי בסעיף 2.1.6 הינו נספח ד' )ולא נספח ז, כפי שצוין(.
       

 :תשובה
 אכן נפלה טעות סופר, ומדובר בנספח ד'. 

 
 :להשא .15

סעיף 2.1.7 - אנא הבהירו כי האישורים אותם נדרש המציע להמציא מכוח חוק עסקאות גופים ציבוריים הינם 

 אך ורק אלה המופיעים בסוגריים )בשורה השנייה + השלישית של הסעיף(.

 :תשובה

 התשובה חיובית. 

 :שאלה .16

סעיף 4.12 להסכם - אנא הבהירו בהקשר זה כי חובתו של הספק לשפות את המזמין כאמור, תהא כפופה לכך 

)ב( המזמין לא יתפשר בדרישות  –אמור; ו ש: )א( הספק קיבל אפשרות להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה כ

 ו/או בתביעות כאמור ללא קבלת הסכמת הספק מראש ובכתב.
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 :שאלה .17

סעיף 5 - אנא הבהירו בהקשר זה כי: )א( אחריות הספק הינה על פי דין; )ב( הספק לא יחוב, בכל מקרה, 

של הפיצויים ו/או דמי הנזק בהם יישא  בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים; ו )ג( אחריות הספק והשיעור המרבי

על פי הסכם זה או על פי דין ,למעט בכל הקשור לנזקי גוף, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה ששולמה 

ומוותר בזאת על כל תשלום  ר את הספק לאירוע ולתקופה, וכי המזמין פוט  בפועל לספק מכוח הסכם זה,

יל.העולה על סכום הפיצוי המרבי כמצוין לע  

 :שאלה .18

סעיף 12 - אנא הבהירו כי הקיזוז על ידי המזמין יבוצע בכפוף למתן הודעה מוקדמת לספק של לפחות 7 ימים 

מהתמורה על פי  10% -ערך ל וכן כי השיעור המרבי של הקיזוז שיעמוד לזכות המזמין לא יעלה על סכום שווה 

 הסכם זה. 

 :שאלה .19

 סעיף 14 - נבקש שנוסח הסעיף יתוקן באופן שהחובה לשמירת הסודיות תהא הדדית.
 

 
  : 18-15תשובה לשאלות 

 : השאלות הנוגעות להסכם ונספחיולעניין 
ולא יבוצע כל שינוי בנוסחים במסמכים.  המתוארונספחיו לא ישונו, אין לקבוע בהם תנאי או סייג מן החוזה 

 המצורפים. 
או סייג  תנאיכל  , הוספה שלכןכמו חובה הדדית במסגרת דיני המכרזים וובת הסודיות הינה , חלמען הסר ספק

 יבטלו את ההצעה כולה. , בחוזה או בנספחיו
 

 :שאלה .20

אחריות - אני מבין שאנו צריכים להציע את האחריות המיטבית, אולם אינני רואה תקופת מינימום נדרשת. 

  . ימום נדרשתאנא הבהירות אם יש תקופת מינ

 :תשובה

 . לסעיף זה בפרק האיכות יהיה גבוה יותר הניקוד, יותרתהא ארוכה  ככל שתקופת האחריות שתוצע על ידי המציע

 :שאלה .21

סעיף 8.4.4 לנספח י' - האם המכללה תקצה מקום לפנוי פסולת במתחם המכללה או שאנו צריכים לפנות זאת 

 מחוץ לתחומי המכללה?

 :תשובה

  . הינו באחריות המציע הזוכהאל מחוץ לתחומי המכללה האשפה פינוי 
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 :שאלה .22

טופס אישור והבנת הנחיות בטיחות - אנא הבהירו כי המציע יוכל להעניק את השירותים באמצעות קבלן 

משנה מטעמו. ככל שתשובתכם חיובית, אנא הבהירו כי את טופס זה יידרש הספק למלא רק לאחר קבלת 

 הודעת המכללה על זכייתו במכרז.

 :תשובה

ופס תכבמכרז " ו את הזוכההבטיחות, וירא דרישותכל קבלן משנה שיבקש הזוכה להעסיק יהיה חייב לעמוד בכל 

 בטיחות. ה דינילעניין  "מפעל

ב בעמידה בתנאי הבטיחות לשביעות רצונה של למען הסר ספק, כל קבלן משנה שנכנס לאתר העבודה מחוי

 המכללה. 

 

 בברכה,

 דורית דאלי בקר, עו"ד

 
 מנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות               

 האקדמית אחוה המכללה           
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