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אוניברסיטת חיפה
מכרז פומבי לאספקת שרותי נסיעות לחו"ל לאוניברסיטת חיפה -מס' 21/2019
להלן מענה לשאלת הבהרה נוספת שהוגשה למכרז בהמשך לפרסום תשובות לשאלות הבהרה למכרז.
מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
מספר
הערה

עמוד

פרק במכרז

סעיף
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4

תנאי סף
להשתתפות
במכרז

א

שאלה

תשובה

לתשומת לב המציעים כי במכרז זה אין דרישה
להגיש הצעות מחיר וכי כל המציעים שהצעתם
אנו מבקשים להוריד את הדרישה לרשת משרדי נסיעות של תעמוד בתנאי הסף ישמשו מאגר ספקים
להזמנות על ידי האוניברסיטה .מאחר ואין
 5סניפים לפחות .דרישה זו סותרת במהותה את הדרישה
ביכולתה של האוניברסיטה להתקשר עם
בסעיף  4ו' אשר מבקשת מחזור של  2מיליון  ₪לכל משרד
הנסיעות ,שכן לכאורה נפתח המכרז למשרדי נסיעות קטנים מספר לא מוגבל של חברות ,האוניברסיטה
חייבת להגביל באופן מסוים את כמות החברות
אולם עצם הדרישה ל 5-סניפים מעקרת את סעיף  4ו' ,
הניגשות למכרז ועל כן נקבעה דרישה זו.
מכיוון שאף אחד לא יפתח משרד נסיעות במחזור של 400
אלף  ₪לשנה .בנוסף ברצוני לציין שקיימים משרדי נסיעות
למרות האמור לעיל ,מוסכם להגמיש את נוסח
עם מחזורים של מאות מיליוני שקלים אשר פועלים בסניף
סעיף (4א) למכרז כך שיימחקו המילים "יותר
מרכזי אחד ,ועצם קיומם של סניפים אינו מעיד על טיב
מחמישה סניפים" ובמקומם ייכתב "חמישה
השירות ,אינו מעיד איכות השירותים  ,ואינו מעיד מצבו
סניפים לפחות"
הכלכלי של החברה .
בעידן של היום שכל השירותים מבוצעים באמצעות המחשב
אין משמעות למיקום הסניף ומספר הסניפים.
סעיף (2ב)( )1לטופס ההצעה המסמך ב' יתוקן
אף הוא בהתאם.
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אין בידי האוניברסיטה הערכה מדויקת לגבי
העתיד.
להלן נתונים מוערכים לצורך התרשמות
בלבד -כאמור בסעיף (5ו) למכרז אין התחייבות
להיקפים והכמויות עשויות לגדול או לקטון
בהתאם לצרכי האוניברסיטה המשתנים.

מה היקף הנסיעות המדובר?
מהו שיעור הטיסות?
מהו שיעור שירותי קרקע ?
 .1האם אפשר לקבל פילוח לפי יעדים וחברות תעופה?
 .2האם אתם מבצעים תשלום ישיר לחברות התעופה?
 .3האם קיים מועד למתן התשובות לשאלות שהמציעים
הגישו?

4
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אופן הגשת
ההצעות
למכרז

תשובה

( 7ד)()3

בסעיף נכתב שעל המציע לצרף להצעתו כתב ערבות
בנקאית ,אולם בפרק ( 12א) מצוין כי הזוכה במכרז יידרש
להעביר ערבות ביצוע בתוך שבועיים ממועד הודעת הזכייה.
נדרשת הבהרה לגבי מועד הגשת הערבות  -האם לאחר
זכייה או במעמד הגשת ההצעות למכרז?

נסיעות לכל סגל האוניברסיטה (מינהלי +
אקדמי) כ ₪ 2,150,000-לשנה
מספר הטיסות השנתי כ 200-טיסות.
מספר ההזמנות השנתי לשירותי קרקע כ120-
הזמנות .

 .1אין בידי האוניברסיטה פילוח כאמור.
 .2לא .התשלום עבור הזמנות שמבצעת
האוניברסיטה (להבדיל מהזמנות המבוצעות
ישירות על ידי חברי סגל ומשולמות על
ידיהם) הוא לסוכני הנסיעות הזוכים והוא
כולל גם תשלומים עבור חברות התעופה.
 .3לא נקבע מועד למתן תשובות.
סעיף (7ד')( )3ימחק.
רק הזוכה/ים במכרז יידרש/ים להגיש ערבות
ביצוע בנקאית חתומה בנוסח מסמך ג' לאחר
קבלת הודעת הזכייה.
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בסעיף נכתב כי האוניברסיטה תשלם לסוכן לפי שער הדולר
היציג ביום הוצאת החשבונית .התמורה שמשולמת בארץ
עבור שירותי תיירות שניתנים במטבע חוץ היא לפי שער
העברות והמחאות גבוה .מבוקש לשנות את הסעיף כך
שהתמורה בגין השירותים תשולם לסוכן לפי שער העברות
והמחאות גבוה.
הסעיף לא מקובל .תלושי שכר ,דיווחי נוכחות ,חשבוניות,
דוחות פנסיה/ביטוח לאומי/מס הכנסה הינם מסמכים
אישיים ורגישים ,ואיננו יכולים לחשוף אותם בפני צדדים
שלישיים .אנו מוכנים לחתום על תצהיר עמידה בחוקי
העבודה שיאומת ע"י עו"ד להוכחת עמידתנו בחוקים אלו.
"שירותי  -"VIPנדרשת הבהרה האם מצופה שהשירות
יינתן ע"י הסוכן שיועמד לרשות האוניברסיטה מטעם
הספק ,או ע"י קו החירום שמעמידה הסוכנות.

ביטוח אחריות מעבידים – נבקש לאפשר את שינוי גבול
האחריות מסכום שקלי של  ₪ 20,000,000לסכום דולרי
בגובה .5,000,000$

תשובה

התשלום יבוצע בשקלים לפי שער העברות
גבוה בכפוף להגשת חשבונית מס כדין עליה
יופיע הסכום בשקלים ובדולרים.

הסעיף יישאר בנוסחו

כפי שנכתב במפורש במסמכי המכרז ,נדרש
מענה אנושי ע"י נציג קבוע ומיומן מטעם
החברה ושירותי מוקד טלפוני חיצוני עמם
עובדת החברה אינם מספקים לעניין זה.

הנוסח יישאר בעינו אך במידה ותיקון זה
יבוצע על ידי הזוכה –התיקון יאושר
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שאלה
 .1בסעיף  – 1ביטוח אחריות מקצועית ,האם ניתן למחוק
את המילים" :הפרת סודיות"
 .2ולהוסיף לאחר חריגה מסמכות" ,בתום לב"?
 .3בסעיף  – 3ביטוח אחריות מעבידים ,האם ניתן למחוק
את המילה "שנתית"?
 .4בכללי לכל הפוליסות :האם ניתן למחוק את המילה
"יצומצמו" ולהוסיף "ישונו לרעה"?

האם יש להגיש נספח זה חתום ומלא על ידי הבנק בעת
הגשת הצעת המכרז או רק לאחר זכייה וחתימת החוזה?
מכיוון וקיים נספח ערבות ביצוע נוסף (עמוד )30

"על המציע לצרף עותק חתום על ידו של כתב הוראות מלבד
חוברת ,יש לצרף העתק"
אשמח להבהרה – לא ברור

האם הכוונה לציין  5סניפים של המציע?

תשובה
 .1התיקון לא מקובל.
 .2הנוסח יישאר בעינו אך במידה ותיקון זה
יבוצע על ידי הזוכה –התיקון יאושר.
 .3התיקון מקובל .נוסח אישור עריכת הביטוח
יתוקן באופן הבא :בסעיף  3ביטוח אחריות
מעבידים ,תימחק המילה" :שנתית".
 .4התיקון מקובל .נוסח אישור עריכת הביטוח
יתוקן באופן הבא :בחלק הכללי לכל
הפוליסות ,במקום המילה" :יצומצמו" ירשם
"ישונו לרעה".
ערבות הביצוע הבנקאית החתומה ,בנוסח
מסמך ג' ,תימסר ע"י הזוכה/ים רק לאחר
קבלת הודעת הזכייה.
סעיף (7ד')( )3למסמך א' (כתב הוראות למגישי
הצעות למכרז) ימחק.

יש להגיש את חוברת המכרז על כל מרכיביה
בעותק חתום אחד.

ראו התייחסותנו בסעיף  1לעיל.
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יש למלא את הערבות /אישור עריכת ביטוח רק בתנאי
שהמציע זכה – אשמח להבהרה  -לא ברור

7

האם יש להגיש את ההצעה הכספית בצירוף פרופיל חברה –
אין סעיף בחוברת

תשובה
רק הזוכה/ים במכרז ידרשו להגיש ערבות
ביצוע בנוסח מסמך ג' וכן אישור עריכת ביטוח
חתום ע"י חברת הביטוח.

במכרז זה אין דרישה להגיש הצעה כספית.
ראו סעיף (5ד) למכרז.

האם לאוניברסיטה  UATPאו  AIR PLUSעם חברות
תעופה?
15

כללי

לאוניברסיטה יש הסכם עם חברת אל-על

