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 393/16מכרז  - אוניברסיטת חיפה
 

 מכרז פומבי לאספקת סולר הסקה ולתחבורה לאוניברסיטת חיפה נושא:ב

 
 1 מספר ושינויים הבהרות מסמך



מס'עדכונים/הבהרותלתנאיהמכרז:נבקשלהביאבפניכם

 
עמוד  מסמך /סעיף מס'

 בחוברת
 תשובה שאלה

נוסהאםיהיהמועדנוסףלסיורמציעים?כללי1 מציעים סיור מתוכנן זהףלא על

.26/06/16שהתקייםביום

האםהמכרזכוללתדלוקבתחנותדלקבאמצעותכללי2

התקניתדלוק?

לא.



כללי3 יהיה בתחנותהאם רכבים לתדלוק מכרז

ציבוריותאומתוךשטחיהאוניברסיטה?

מהלהוסיףעלמסמכיהמכרז.אין

שניהאםידועלכםבאיזהשנההטמינואתהמיכלים?כללי4 בעל אחד )מיכל קרקעי התת המיכל

.2006תאים(הוחלףבשנת

יתרהמיכליםהינםעיליים)כמפורטבסעיף

המכרז(.בחוברת2.ב'2

אנומבקשיםלקבלאתבדיקותהאטימותוהיתריכללי5

הבניהשלכלהמיכלים,כמוכןאתסקריהקרקע

האחרוניםשבוצעו.

ביום בוצעה עדכנית אטימות בדיקת

רצ"בעותקדו"חרלוונטי.–28/06/16



 וצנרת מיכלים ביוםבדיקות בוצעו

מטעם"עלידיחברת"מתודה03/11/2013

רצ"בעותקדו"חרלוונטי.-"חברתפז"



נוספות בדיקות בוצעו לא ידיעתנו למיטב

מעברלאמור.



 כללי6 איכותנבקש ע"י שניתן האישור העתק לקבל

הסביבהבגיןכלהציודהקייםבאתרכם.

המיכליםשבשטחהאוניברסיטההיועדלא

ב מכבר טיפול שביצעה פז למיטבחברת

ךאיןבידינוהמסמהנדרש.אתכלידיעתנו

מבוקש.ה

לעניין.סולרהסקהאינומשווקיותר כללי7 המכרז במסמכי באמור שינוי אין

זה.

 זאת צריכתיובהרעם רוב כי ,

מבוססתסולרתחבורה.ההאוניברסיט

מסמךא'8


סעיף
(3.ב')2

ביום4 שידועים "כפי המשפט: בסוף להוסיף יש

.הגשתהמכרז"

 מקובל. במסמכילא באמור שינוי אין
המכרזלענייןזה.

מסמךא'9


סעיף
(3.ב')2

נבקשלהבהירכישירותיהתחזוקהשיבצעהספק4

ותיקוןתקלותיעשהע"פקריאהשתתקבלבמוקד

שוטפת תחזוקה לבצע חובה לזוכה
 בסעיף כמפורט היתר בין 4למיכלים,

לנוסחההסכם.
 בסעיף מהאמור, לגרוע יתווסף4מבלי )ו(



 

 
קריאותמיוחדשלהספקשתוכנסלמוקדע"ינציג

אינו הספק שנציג היא הסיבה האוניברסיטה.

 באופן האוניברסיטהנמצא בשטחי וקבוע שוטף

ולאיכוללדעתעלהתרחשותתקלה.

(שנוסחוכדלקמן:8סעיף)
הינו השירותים ביצוע לצורך הספק "נציג

יאהשלהספק,_________ו/אומוקדקר
אשריהיהזמיןלפניותמנהלההתקשרות."

מסמךא'10


סעיף
(3.ב')2

הדרישה כרוכה במה ולפרטלהבהיר נבקשכם4

 התקינה לדרישות בהתאם המיכלים לתחזוקת

וגו ומהן התחזוקה דרישותמהן :פירוט וביתר',

 .לדבר הנוגעות התקינה דרישות

הספק פיעל על  המיכלים את לתחזק

.והנחיותהרשויותדרישותכלדין

וכיוצ"ב, רישיונות אישורים היתרים, אילו

קיימיםכיוםלמיכלים?

.לעיל6+5פיםבסעיתנותשובר'

נרתצ למיכלים, אטימות בדיקות בוצעו האם

והי ומה בוצעו מתי כן אם פריקה? וצנרת הולכה

תוצאותיהן?

לעיל.5תשובתנובסעיףר'

 פירוט וביתר?קיימות קרקעיות תת תשתיות אילו

 דופן כפולי או רגילים מכלים הם המכלים האם

?סוג ומאיזה

 ?סוג ומאיזה מים דלק מפרידי קיימים האם

?ההולכה וצנרתהפריקה צנרת סוג מאיזה

:הינןהתתקרקעיותהתשתיות
 הולכה, אחדצנרת קרקעימיכל בעלתת

40,000שלכוללבנפחןכפולידופשניתאים
ליטר.

לאקיימיםמפרידידלקמים.
צנרתההולכהעשויהפלדהשחורה.

לאקיימתצנרתפריקה.

.לאהאםבמיכליםמותקניםפיזומטרים?

אם המיכלים? לסביבת קרקע סקרי בוצעו האם

מההיותוצאותיהם?,כן

המכרז.איןמהלהוסיףעלמסמכי

,כן אם ?המכלים לגבי חודשי ניטור מבוצע האם

?הניטורתוצאות של חודשי רישום מבוצע האם

איןמהלהוסיףעלמסמכיהמכרז.

 או/ו צעדים ננקטו האם אכיפה היסטוריית

כנגד אחרים או/ו מנהליים או/ו משפטיים הליכים

הנוכחי הספק נגד או/ו האוניברסיטה  ידי על ,

 ?המים רשות או/ו הסביבה להגנת המשרד

?תוצאותיהם היו מה,כן אם

איןמהלהוסיףעלמסמכיהמכרז.

מסמךא'11


סעיף
(4.ב')2

ביום שהתקיים למציעים ההיכרות לסיור בהמשך4

האוניברסיטה נציגי שמסרו ולדברים26/06/2016

אף על כי להבהיר נבקשכם המציעים לנציגי

 כל להשיג יידרש לא הזוכה(,4.ב')2בסעיףהאמור

 אלא הסביבה להגנת מהמשרד תקינותאישור

 מספק המכלים לגבי תקינותישוראיקבל הזוכה

.האוניברסיטה של הנוכחיהדלקים

עדכניים קרקע סקרי בוצעו ולא במידה ,כן כמו

אינן ותוצאותיהן כאלה בוצעו בו במקרה או/ו

המיכלים לתקינות שהאחריות לקבוע ישתקינות

 סקר שיוצג לאחר רק תהיה הזוכה הספק צדמ

 קיים בו ובמקרה,תקין שתוצאותיו,תקיןקרקע

לאחר רק תקינות אינן תוצאות שבו קרקעסקר

בהתאם ותטופל תסולק המזוהמתשהקרקע

חשבון על הסביבה להגנת המשרד להנחיות

 ובאחריות ח"ע או)האוניברסיטהובאחריות

והבהרותרקספקהסרלמען מידע/או

ההבהרותהליךבמסגרתבכתבשניתנו

.האוניברסיטהאתמחייבים



ואישוריםהאחריות רישיונות השגת על

הספק האוניברסיטה. על תהא לאתרים

 לסייע בהוצאתםלאוניברסיטהמתחייב

.ידרשאם



 

 
 יהיה לא הזוכה הספק ,מקרה ובכל(היוצא הספק

 .לכך אחראי

מסמךא'12


סעיף
(4.ב')2

כל4 עבור וההיתרים הרישיונות קיימים האם

מהלא נאציינו במידהולא, הציודהקייםכיום,

קיים.

לעיל.11ר'תשובתנובסעיף

מסמךא'13


סעיף
(4.ב')2

הציוד4 ואחזקת דלקים לאספקת הינו זה מכרז

 ולכן בבעלותכם( האחריות)הציוד כי עלנבקש

רישיונות האתריםלרבותדרישותכגון:היתרים,

 של תהא סביבה )כנהוגהאוניברסיטהואיכות

בשוק(.

לעיל.11ר'תשובתנובסעיף


מסמךא'14


סעיף
(4.ב')2

/4 היתרים לקבלת הצורך שבמידת לשנות, נבקש

 ירישיונות, האחריותהזוכה אך בהשגתם סייע

 .3תהאכפישמצויןבסעיף



לעיל.11תשובתנובסעיףראה

מסמךא'15


סעיף
(5(+)4.ב')2

הבהרותבעניןאחריותהחברהלעמידותהמיכלים4

בדרישותהמשרדלאיכותהסביבה.

באחזקה הכרוכה דרישה כל למלא
תקלה ו/או לדרישותמתוכננת בהתאם

הדין.

א'מסמך16


סעיף
(5(+)4.ב')2

/4 היתרים / ציוד על כיום לכם ידוע אם ציינו

בעתיד וידרשו קיימים שאינם רישיונות

באוניברסיטה

איןמהלהוסיףעלמסמכיהמכרז.

מסמךא'17


סעיף
(5.ב')2

לא4 קרקעי תת ממיכל דליפה קיימת בו במקרה

דבר להחליפו, יש אלא המיכל את לאטום ניתן

על לחול שצריכות ועלויות בנייה בהיתר הכרוך

המזמין.

,למעטבמקריםבהםהדליפהנובעתמקובל
הספקולהמפע לפישביצע באחריותו ו/או

.כלדין

מסמךא'18


סעיף
(5.ב')2

 של החלפה שתידרש במקרה כי להבהיר נבקש4

 חדשים במכלים קיימים קרקעייםתת דלקמכלי

 קרקע ניקוי לרבות ה,ההחלפ עלויותיחולו

יידר שהדברככל)מדלקיםמזוהמת  על ש(,

.הזוכה הספק על ולאהאוניברסיטה

17ר'תשובתנולעילבסעיף

מסמךא'19

4סעיף

נדרשים רישיונות אילו ולפרט להבהיר נבקשכם4

ק"שבס הסף בתנאי שיעמדו מנתעל מהמציעים

  דלק שיווק חברת הינו שהמציע לכך מעברא'

 ומעבר )ס"קד'(הדלק במינהלהרשומה מורשית

מחזיקת(ב חברת / משנה קבלן או(שהמציעלכך

ממשרד מסוכנים חומריםלהובלת ברישיונות

)ס"קה'(.הסביבה להגנת והמשרד התחבורה

איןמהלהוסיףעלמסמכיהמכרז.



 

 
מסמךא'20


4סעיף

בפגישתהמציעיםהובהרלנוכינקבלאישורפנימי4

התת המיכלים תקינות לגבי הנוכחי -מהספק

נצטרך ההתקשרות תקופת בסוף וכי קרקעיים

להנפיקאישורדומה,האםסעיףזהמבוטל?

 המיכלים, תקינות התייחסותנולגבי ראה

לעיל.5בסעיף

בסיום תקינות לאישור בקשתנו

ההתקשרותתקפה.

מסמךא'21


'א.4סעיף

ורישיונותמדובר,פרטנבקשלהביןבאיזהמרשם4

ד'.4למרשםהמוזכרבס'

איןמהלהוסיףעלמסמכיהמכרז.

מסמךא'22


.ו'4סעיף

ח"רו לאישור הדרישה על לוותר תסכימו כי נבקש4

 ובמקומה ו',ק"שבס הסף בתנאיהמציע לעמידת

 י/מורשה של בהצהרה להסתפק שתסכימו

 אשר הסף בתנאי עמידהעל המציע של החתימה

.המציע מטעם ד"עו י"ע תאומת

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.

מסמךא'23


ז'.4סעיף

 לא כי לציין נבקש ראשית ,עסק רישיון בעניין4

לאחסון הן המתייחס כולל אחדעסק רישיוןקיים

.דלקים למכירת והן דלקים לשינוע הן ,דלקים

 המציעעל את הרישיונותלהגיש כל
הרלוונטים.

של הרלבנטיות מהי ברור לא דלקים אחסון לעניין

הזוכה הספק שהרי למכרז לאחסון עסק רישיון

עבור כלשהם דלקים לאחסן נדרש אינו

.זו דרישה להשמיט נבקשכם ולכן ,האוניברסיטה

בבעלות המצויה בת שותפות ברשות,לחילופין

מסופי את המפעילה ,חברתנו של מלאה ובשליטה

קיים "גלילות פי" של לדלקים הניפוקהאחסון

דלקים לאחסון רישיון להשתתף שנוכל מנת ועל,

להצעה לצרפו לנו לאפשר נבקשכםבמכרז

.עליו ולהסתמך

 לאישור בהתאםדלקים אחסוןדרישתנו

ובכפוףלדרישותהחוק.

בסעיף האמור הסף בתנאי עמידה לצורך

להס4 ניתן למכרז א' למסמך עלת)ז( מך

ובלבדע"שתאגידקשורלמציעעסקרשיון

זה לעניין המציע. של בשליטה מצוי שזה

 ערך,הכמשמעות"שליטה" ניירות בחוק

1968-תשכ"ח . את להמציא כליש

וכןאישורמאתרואההאישוריםהנדרשים

בתאגיד שליטה על המציע של החשבון

.הקשור

הדלק לחברות בדומה ו,חברתנ השינוע לעניין

ללקוחותיה הדלקים את מובילה אינה ,אחרותה

דלק 'חב של בשירותיה משתמשת אלא בעצמה

המצויה חברתנו של בת חברת שהינה שינוע

אשר חברתנו של המלאה ובבעלותה בשליטתה

מנת על .דלקים לשינוע עסק רישיון ברשותה

בתנאים ולעמוד במכרז להשתתף תוכל שחברתנו

את לכם להגיש לנו לאפשר נבקשכם ם,המוקדמי

ולהסתמך שינוע דלק ,חב של העסק רישיון העתק

.עליו

ר'תשובתנולעיל.

רישיון"קיים לא הדלק לחברות המכירה לעניין

עסק מורשות והן דלקים למכירת כולל אחד "

 במרשם רשומות היותן מכוח דלקים לשווק

שבמשרד הדלק מנהל י"ע המתנהל הדלקחברות

האנרגיה  תנאי) הלאומיות והתשתיות המים,

 דרישה להשמיט נבקשכם ,ולכן .ד'(4ק"שבס הסף

 שהמילה.ז4סעיף כך ישונה א' למסמך
תמחק."ומכירת"



 

 
 .זו

מסמךא'24


3-6סעיף

מבקשיםלצייןכיהמיכליםיקבלואישורתקינות4-5

המשרד דרישות ע"פ סביבתי ללווי מחברה

אישורכזהאלאאישורלאיכה"ס. מעבדהאין

 חיצונית המיכליםהבודקת בהתאםאטימות

.לדרישות

לעיל.11ר'תשובתנובסעיף

מסמךא'25


3-6סעיף

לעמידת4-5 הזוכה אחריות בענין הבהרות נבקש

המיכליםבדרישותהמשרדלאיכותהסביבה.

לעיל.11ר'תשובתנובסעיף

מסמךא'26


(3()2)ה'.7סעיף

עליחוללאזהבסעיףהאמורכילהבהירנבקש6

ציבוריותחברות אינהציבוריתחברהשכן,

רשםאתמעדכנת הבורסהאתאלאהתאגידים

.ציבוריותחברותלהחריגמבקשיםולכן(,מאיה)

איןשינוי.–(במסמךא'2ה)7ביחסלסעיף

(במסמךא'נבהירכייש3ה)7ביחסלסעיף

 את ביותרלצרף העדכני התאגיד נסח

המצויבמרשםרשתהחברות.

מסמךא'27


(4ה').7סעיף

 להמציא מהדרישה המציעים את לפטור נבקש6

רשימת בהמצאת ולהסתפק כלשהןהמלצות לכם

ניסיוננו מיטב לפי שכן קשר ואנשי לקוחות , 

 לומר שלא ,מאוד בעייתיתהינה המלצותהשגת

.אפשריתבלתי

מקובל.

מסמךא'28


(1א').9סעיף

לאיזו תבהירו כי נבקש ,ודאות אי למנוע מנת על7

התיאורטיים המחירים בטבלת בדיוקעמודה

.הסולר מחיר יתייחס

 שתכולת-Kעמודה לתחבורה "סולר

 על עולה אינה בו לק"ג10הגופרית מ"ג

במיכליות"

מסמךא'29


ג'.9סעיף

שתהיה באופן יתוקן ההצמדה שמנגנון נבקש7

 מעל רק ולא השיווק מרווח של מלאה הצמדה

.2%

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.

מסמךא'30


ה'.9סעיף

שוטף של תשלום בתנאי יבוצע שהתשלום נבקש8

 החודש מתום דהיינו ה,האספק חודשמתום 60

 קבלת ממועד ולא) החשבונית הופקהבגינו

ת(.החשבוני

מקובל.

מסמךא'31


11סעיף

לזכותהשל8 "בכפוף מבוקשלמחוקאתהמשפט:

לא דין". ע"פ שינויים בו לערוך האוניברסיטה

חד שינויים לערוך תוכל שהאוניברסיטה הגיוני

צדדיםבהסכם.

מכח המתחייבים לשינויים הינה הכוונה

.הדיןומכחהליךההבהרותבמכרז

מסמךב'32


סעיף
5

לאקיים 12 הניפוקבצפון אלאסולרהסקהבאתרי

נבקשלספקסולרתחבורהבמקום, רקתחבורה,

לחלופיןלאפשרמרווחשונהבחומריםעקבהבדלי

הניפוק מאתרי ההסקה סולר  בהובלת העלויות

בדרום.

לעיל.7בסעיףהתייחסותנוראה



 

 
'במסמך33


א'.6סעיף

ע"פ12 תקלות ותיקון תחזוקה שרותי יבצע הספק

 קריאות במוקד שתתקבל שלמיוחדקריאה

הספק.

לעיל.9ראהתשובתנובסעיף

'במסמך34


ב'.6סעיף

לפיהשההוראה לנו ונראה לנו ברור אינו הסעיף12

המכונה החלפת לדרוש זכות תהיה לאוניברסיטה

המסמך לנוסח השתרבבה 'וגו שהיא סיבה מכל

.בטעות

הסעיףימחק.

'במסמך35


ב'.6סעיף

ר'תשובתנולעיל.הסעיףאינורלוונטילמכרז.12

'במסמך36


ב'+ג'.6סעיף

פניו12 על "מכונה". המילה את להבהיר מבוקש

ורלמכרזהנוכחינראהשמדוברבסעיףשאינוקש

)בפועלמופיעכס"קו',צ"לס"קג'(וישלמחקו.

 לסעיף 6בנוגע בסעיף תשובתנו ר' 34ב':

לעיל.

 לסעיף כך6בנוגע יתוקן הסעיף : ו'

המילה תופיע "מכונה" המילה שבמקום

"מיכל".



'במסמך37


ו'.6סעיף

)ו6ק"לס גם נכונים דברים אותם12  '(גק"ס ל"צ'

.בטעות השתרבב כי ונראה ברור אינו הוא שאף

לעיל.34-36יפיםראההתייחסותנובסע


מסמךב'38


סעיף
.ב'7

)גבוהה12 ביצוע הערבות בגובה להפחית בקשה

 מהמקובללנפחהפעילותהקיים(.



לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.

מסמךב'39

8סעיף

נהיה12 "....אנו הסעיף של ברישא להוסיף מבוקש

דין.."אחראיםבלעדיתלפי

בושישהסייפאשלהסעיףככלמבוקשלמחוקאת

גורףלפטורכדי באופן האוניברסיטה את

מאחריותפטוריתכןלא-למחקוישמאחריות

מחדלאוממעשהכתוצאהנזקנגרםבובמקרה

מטעמה.מיאואוניברסיטתחיפהשל

ש כך יתוקן "בלעדית"הסעיף המילה
ףבמילים"לפיכלדין".לתוח

ג'מסמך40


ערבותהצעה

ימים חמישה בתוך" ליםיהמ את להחליף נבקש15

 ליםיבמ "בכתב הראשונה דרישתכם ממועד

 דרישתכם קבלת ממועד ימים עשרהבתוך"

."בכתבהראשונה

מקובל.

ג'מסמך41


ערבותהצעה

ההוראה את הערבות לנוסח להוסיף נבקש15

אין הערבות בכתב כאמור דרישה לפיה המקובלת

,פקסימיליה באמצעות לבנק שתגיע דרישה פרושה

לא כזוודרישה ,אלקטרוני דואר או מברק ,טלקס

.הערבות לכתב בהתאם כדרישה תיחשב

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.



 

 
ג'מסמך42


ערבותהצעה

דרישה לפיה הוראה הערבות לנוסח להוסיף נבקש15

 דרישהפירושה הערבות חילוט לצורך בכתב

 בכתב מצוינת שכתובתו הבנק לסניףשתגיע

.(הבנקשל אחר משרד / סניף לכלולא) הערבות

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.

ג'מסמך43


ערבותהצעה

הרשום הסכום את לתקן יש ההצעה ערבות בנוסח15

"השנייה בשורה במילים אלף וחמישיםאלפים:

.₪"אלף חמישים"ל₪"

מקובל  כתב של מעודכן נוסח מצורף.
 לצרף להקפיד המציעים על. הערבות

.זה בנוסח הצעה ערבות

ה'מסמך44


ד'.2סעיף

הקיימים המכלים כי להצהיר נוכל לא18

ומתאימים תקינים ונמצאו נבדקו באוניברסיטה

 ניתנה ולא בדקנו לא כאשר 'וגו ההסכם למטרת

ם.אות לבדוק הזדמנותלנו

 שיבצעהסעיף ולבדיקות לזוכה מתייחס

במעמדהזכיה.



ה'מסמך45


ד'.2סעיף

מבקשיםלמחוקאתהמילים"השימושבמיכלים18

 הבלעדית" אחריותו על הינו אינו–אלה הספק

עושה אותו לשימוש אחראי להיות יכול

האוניברסיטהבמיכליםשברשותה.

איןשינויבמסמכיהמכרז.

ה'מסמך46


ז'.2סעיף

ע"פ18 תקלות ותיקון תחזוקה שרותי יבצע הספק

של מיוחד קריאות במוקד שתתקבל קריאה

הספק.

לעיל.9ראהתשובתנובסעיף

ה'מסמך47


ח'.2סעיף

הקיימים המכלים כי להצהיר נוכל לא19

ומתאימים תקינים ונמצאו נבדקו באוניברסיטה

 ניתנה ולא בדקנו לא כאשר 'וגו ההסכם למטרת

ם.אות לבדוק הזדמנותלנו

שיבצע ולבדיקות לזוכה מתייחס הסעיף

במעמדהזכיה.

ה'מסמך48


ב'.3סעיף

קריאה,19 ע"פ תבצע התחזוקה כי להוסיף מבוקש

ובלבדשהדרישהאינהנובעתמזיהוםשנגרםלפני

תקופתהסכםזה.

לעיל.9ראהתשובתנובסעיף

ה'מסמך49


ו'.4סעיף

הסעיףנבקשלהוסיףלאחרשאוניברסיטתבסיפא19

.חיפהתפתחקריאותבמוקדהשירותשלהספק

לעיל.9ראהתשובתנובסעיף

ה'מסמך50


ו'.4סעיף

 "מילוי רכותמע" המילים את למחוק נבקש19

 .הראשונהשבשורה

על תחול לאוניברסיטה הספק שיספק התחזוקה

ן.כלשה נוספות מערכות על ולא בלבד הדלק מכלי

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.



 

 
ה'מסמך5


(2ו').4סעיף

19 זה. בסעיף הדרישה לבטל  התחזוקהנדרש

 מבחינתנו מקובלולא בלבדהדלק למכלי תתייחס

 ביקורת כגון אחריםלנושאים אותה להרחיב

.'וגוהדוודים במכון שריפה יעילות

 המכרז במסמכי באמור שינוי לענייןאין
זה.

ה'מסמך52


(4ו').4סעיף

האםכרגעישדרישותמצדאיכותהסביבהבנוגע20

לאיזורפריקתהדלקים?מההמצבכרגעבשטח?

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.

ה'מסמך53


(4ו').4סעיף

שטחים ביציקת יחויב הזוכה שהספק הדרישה20

עלינו מקובלת אינה הדלק פריקת באזורומאצרות

אותה למחוק ונבקש

מקובל.


ה'מסמך54


(4ו').4סעיף

דין20 בצועמשטחיםוטיפולעלפי -מניעתזיהום,

בנושא לחריגות האחראי להיות יכול לא הספק

זיהוםואיכותסביבהשכןהואאינונמצאוהואגם

אלאהאוניברסיטה לאהמפעילבשטחהמיכלים,

גםקביעת וזו היאשעושהבהםשימושבשטחה,

 בעתפריקתדלקיםעלנציגהאוניברסיטההחוק.

במכלים יש אם ולבדוק העת, בכל נוכח להיות

.לפניפריקהמקוםפנוי

מקובל.

להתריעבפניספקהיחדעםזאתבאחריות

מפגעיםהיכוליםלגרוםלנזקיםסביבתיים

שימוש כל ו/או מתדלוקים כתוצאה

במיכלים.

ה'מסמך55


(6(+)5ו').4סעיף

המשטחיםבמידהויתלכלכו20 הספקיסייעבניקיון

בכלמקרה -בשיתוףעםהאוניברסיטהובסיועה,

 קבלתלא ללא המשטחים לניקוי קבלן יופעל

.אישורהספק

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין

כתוצאהזה. שייגרם נזק כל כי יובהר

מתדלוק,יטופלעלידיהספקועלחשבונו.

ה'מסמך56


(7ו').4סעיף

בסעיףזהאתםמבקשיםלהטילעלהספקהזוכה20

ביצועאת ו/או הבדיקות ו/אוכל הטיפולים

התיקוניםהנדרשיםעלפיכלדיןלשמירתתקינות

"המתקנים".לענייןזה,לאברורלנומהוכשירות

כי להבהיר ונבקש ״מתקנים״ במונח הכוונה

הזוכה ולאהספק המכלים את ורק אך יתחזק

.יתחזקיחידות/מערכותנלוותכלשהן

על למיכלים מתייחס "מתקנים" המונח

נרתההולכה.סוגיהםוצ

ה'מסמך57


ח'.4סעיף

20 זההדרישה ונבקשכםלסעיף לנו ברורה אינה

להבהיראותה.

אחסנת בתחום ליעוץ הינה הדרישה

דלקים,שימושיעיל,ו/אוכלשאלהאחרת

בתחוםהרלוונטי.

ה'מסמך58

6סעיף

היא20 האוניברסיטה כי ולהבהיר לשנות מבקשים

או היתר רישיון, כל להשיג הבלעדית האחראית

 הנדרשיםבקשר והמכליםאישור התדלוק לציוד

היאהבעליםשלהשטחוהמחזיקה שכן בשטחה,

בווהספקלאיכוללדאוגלרישיונותבשמה.

לעיל.11בס'תשובתנוראה



 

 
ה'מסמך59


א'.6סעיף
ג'.6סעיף


נבקשלהבהירכיאחריותהספקלהשיגכלרישיון21

ביצוע לצורך דין כל ע״פ הדרוש היתר ו/או

כלפי הספק אחריות וכן א'(, )ס״ק השירות

השלטונות

לאספקת בקשר רק יחולו ג'(, )ס״ והרשויות

 בקשרולאהדלקיםלאוניברסיטהעלכלחלקיה,

באחריות שהם כלשהם מתקנים / למיכלים

ברסיטה.האוני

לעיל.11תשובתנובס'ראה

ה'מסמך60


א'.7סעיף

ישא21 הספק הסעיף של ברישא להוסיף מבוקש
..."דין לפיבאחריותמלאהובלעדית


לפיצוי שהדרישה "ובלבד בסיפא: להוסיף נבקש
בלבד וכן עוכב, לא שביצעו דין פסק על נסמכת
מראש הספק, הסכמת בלי פשרה תתקבל שלא

ובכתב"


לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.

ה'מסמך61


(1ב').8סעיף

את21 להוסיף יש חשבונו" "על המילים לאחר

מקבלן ביטוחים קיום לדרוש "או המילים

המשנה".

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.

ה'מסמך62


(1ב').9סעיף

לאיזו22 תבהירו כי בטבלתעמודהנבקש בדיוק

.המחיריםהתיאורטייםיתייחסמחירהסולר

 שתכולת-Kעמודה לתחבורה "סולר

 על עולה אינה בו לק"ג10הגופרית מ"ג

במיכליות"

ה'מסמך63


ג'.9סעיף

ההצמדה22 שמנגנון שתהיהיתוקןנבקש באופן

מעל רק ולא השיווק מרווח של מלאה הצמדה

.2%



במסמכיהמכרזלענייןזהאיןשינויבאמור

ה'מסמך64


ג'.9סעיף

המחירים22 למדד צמוד שהמרווח מצויין בסעיף

.2לצרכן,למעט%

% על מדובר כי תקופת2ישלהבהיר כל לאורך

שהמרווח, יצא אחרת שנה. מדי ולא ההסכם

שהואלתקופהשלחמששנים,עלוללהיותנומינלי

 הוגן ובלתי סביר בלתי הכלכליתוזה במציאות

הישראלית.

מקובל.


למדד שנה מידי יוצמד השיווק מרווח

המחיריםהכללי.

ה'מסמך65


ח'.9סעיף

תשלוםשלשוטף+נבקששהתשלוםיבוצעבתנאי23

החודש60 מתום דהיינו האספקה, חודש מתום

שתוגש החשבונית הופקה לאוניברסיטהבגינו

)ולאממועדקבלתהחשבונית(.

לעיל.30בסעיףוהתייחסותנראה

ה'מסמך66


ג'.12סעיף

אתהמילים24 הנ"ל בסייפאשלהסעיף ישלהוסיף

ימים.."120"...יראובהליכיםשלאבוטלותוך

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין
זה.



 

 
67


מסמךה'

.א'8סעיף

אחריותו21-22 עוד "וכל המילים את להחליף מבוקש

חבות ביטוח "ולעניין במילים קיימת" מכוחו

חודשים".24המוצרלמשךתקופהנוספתבת

איתוקןבאופןהבא:8סעיף

מכוחו אחריותו עוד "כל המילים במקום

ביטוחים "ולעניין המילים יופיעו קיימת"

הנערכיםעלבסיסמועדהגשתהתביעהגם

שנים שלוש של נוספת תקופה למשך

מסיומו".

מסמךה'68

.א'8סעיף

יהיו21-22 הספק "ביטוחי המילים את למחוק מבוקש

-קודמיםלכלביטוחהנערךעלידיהאוניברסיטה"

בתנאיםהכלליםלאישור נושאהקדימותמוסדר

הביטוח

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין

זה.

מסמךה'69

.ב'8סעיף

21-22 ובמקומו הסעיף את למחוק לכתובמבוקש

מטעמו רכב כלי ויכנסו ככל כי מתחייב "הספק

לחצריהאוניברסיטה,כליהרכבכאמוריהיובעלי

ביטוחחובהוביטוחצדשלישירכוש.

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין

.זה

מסמךה'70

.ד'8סעיף

21-22 "1מבוקשלהחליףאתהמילים"כמפורטבסעיף

 טעותסופר-"2במילים"כמפורטבסעיף תיקון

 חבות2)סעיף ביטוח הוא הביטוח לאישור

המוצר(.

באופןהבא:יתוקןד8סעיף

המילים"כמפורטבמקום-שורהחמישית

 המילים"כמפורטבסעיף1בסעיף יופיעו "

".2

 שישית המילים")ביטוח–שורה לאחר

"מקצועית וירשם: יתווסף אחריות"(

וביטוחחבות".

 שביעית "ביטוח–שורה המילים במקום

זה"יופיעוהמילים"ביטוחיםאלה".

המילה"בגינו"תוחלפנהבמילה"בגינם".

מסמךה'71

.ד'8סעיף

מבוקשלהחליףאתהמילים"ולמשךשלוששנים21-22

שנתיים "ולמשך במילים לפחות" נוספות

נוספות".

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין

.זה

מסמךה'72

ה'.8סעיף

מטעמה"21-22 מי "ו/או המילים את להחליף מבוקש

במילים"עובדיהומנהליה

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין

זה.

מסמךה'73

ה'.8סעיף

ו/או21-22 אובדן "לכל המילים לאחר להוסיף מבוקש

ביחס למעט "במפורש המילים את לרכוש" נזק

לכלירכב".

 באמור שינוי לענייןאין המכרז במסמכי

.זה

מסמךה'74

ו'.8סעיף

ספק21-22 הסר "למען המילים את למחוק מבוקש

מובהרבזאתכיעלהספקמוטלתהאחריותכלפי

נושא במלואם". לשירותים ביחס האוניברסיטה

החבותמוסדרבסעיףהאחריות.

לעניין המכרז במסמכי באמור שינוי אין

.זה

1נספח75


"אישורעריכת

הביטוחהמבטחת26 הערותחב' רצ״בהנספחועליו

אתחברתנו.

 נספח של עדכני נוסח אישור–1מצ"ב
עריכתביטוחעםכלהשינוייםהמחייבים.





 

 
ביטוח"












–1"בנספחהנדון"פסקת


 את המילהמחיקתנבקש "לרבות" במקומןו:
."היתר:"ביןהמיליםתתוספנה






זה, לעניין המרכז במסמכי שינוי אין
של העדכני הנוסח הינו המחייב והנוסח

המצורףלמסמךזה.1נספח


הזוכה שימציא ביטוח אישור ואולם,
השינויים את יכלול ואשר במכרז
להסתייגותאסורה לאייחשב המבוקשים,

.מתנאיהמכרז


–1פסקהשנייהבנספח


:"לרבותהמיליםמחיקתנבקשאת–שניהשורה
."עםבקשרהיתר:"ביןבמיליםוהחלפתן"בגין


זה, לעניין המרכז במסמכי שינוי אין
של העדכני הנוסח הינו המחייב והנוסח

המצורףלמסמךזה.1נספח


הזוכה שימציא ביטוח אישור ואולם,
השינויים את יכלול ואשר במכרז
להסתייגותאסורה לאייחשב המבוקשים,

.המכרזמתנאי


-1בנספח]ביטוחאחריותכלפיצדשלישי[3סעיף


שורה –שלישית את להוסיף :המיליםנבקש
אחריותמקצועיתוחבות "במשותףעםפוליסות

המוצר"


זה, לעניין המרכז במסמכי שינוי אין
של העדכני הנוסח הינו המחייב והנוסח

המצורףלמסמךזה.1נספח


 אישור הזוכהואולם, שימציא ביטוח
השינויים את יכלול ואשר במכרז
להסתייגותאסורה לאייחשב המבוקשים,

המכרז גבול.מתנאי שסה"כ ובלבד
–האחריותלשלושתהכיסוייםלאיפחתמ

₪.12,000,000


1נספח76


"אישורעריכת
ביטוח"

למען26  המבטח. הערות עם הביטוח נספח מצורף

 כי יודגש ספק טיוטההסר הינו הרצ"ב האישור

ביטוחי כיסוי מהווה ואינו בלבד מכרז לצרכי

כלשהו.

 נספח של עדכני נוסח אישור-1מצ"ב
עריכתביטוחעםכלהשינוייםהמחייבים.



1נספח77


"אישורעריכת
"ביטוח

1עיףס
)פסקהשלישית(

במילה26 "לכלול" המילה את להחליף מבוקש

"לשפות" המיליםוכן את להחליף

לעניין"במילה"בגין".פתנוסת"כמבוטח

אישור–1ר'נוסחעדכנישלנספחמקובל.
עריכתביטוחהמצורףלמסמךזה.



 

 
1נספח78


"אישורעריכת

ביטוח"
2עיףס

)פסקהשלישית(

במילה26 "לכלול" המילה את להחליף מבוקש

המילים"לשפות" את להחליף וכן

לעניין"במילה"בגין".פתנוסת"כמבוטח

אישור–1ר'נוסחעדכנישלנספחמקובל.
עריכתביטוחהמצורףלמסמךזה.

1נספח79


"אישורעריכת
ביטוח"

3עיףס
(ראשונה)פסקה

מבוקשלהוסיףלאחרהמילים"לצורךביטוחזה,26

"למעטייחשב המילים את שלישי" צד כרכוש

במישרין".רכושבומבוצעתעבודה

–1ר'נוסחעדכנישלנספחמקובלחלקית.
אישורעריכתביטוחהמצורףלמסמךזה.

1נספח80


"אישורעריכת
ביטוח"

3עיףס
(שניה)פסקה

במילה26 "לכלול" המילה את להחליף מבוקש

המילים"לשפות"וכן את להחליף

לעניין"במילה"בגין".פתנוסת"כמבוטח



אישור–1ר'נוסחעדכנישלנספחמקובל.
עריכתביטוחהמצורףלמסמךזה.

1נספח81


"אישורעריכת
ביטוח"

4עיףס
(שניה)פסקה

במילה26 "לכלול" המילה את להחליף מבוקש

"כמבוטח המילים את למחוק וכן ת"לשפות"

".פתנוס

אישור–1ר'נוסחעדכנישלנספחמקובל.

עריכתביטוחהמצורףלמסמךזה.

כללילכל82
הפוליסות

)נקודהראשונה(

שלנספחמבוקשלמחוקסעיףזה. נוסחעדכני אישורעריכת–1ר'
ביטוחהמצורףלמסמךזה.

כללילכל83
הפוליסות

()נקודהשנייה

שלנספחמבוקשלמחוקסעיףזה. נוסחעדכני אישורעריכת–1ר'
.ביטוחהמצורףלמסמךזה.







 .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. 



אישורהמציע:

 
תאריךחתימהוחותמתהקבלןשםהקבלן





















 

 

      393/16 מכרז 
 

 הצעהנוסח ערבות  -מסמך ג' 



לכבוד

אוניברסיטתחיפה
שדרותאבאחושי

חיפה


א.ג.נ.,


כתבערבותמס':



"לפיבקשת )להלן: ומתחייביםהנערב* ומוחלטת מלאה ערבות כלפיכם בזה ערבים הרינו )"

"(להבטחתמילויתנאימכרזסכום הערבות)להלן:"ש"ח(אלףחמישים)במילים:ש"ח50,000שללשלםלכםכלסכוםעדלסך
הנערב.עלידילאוניברסיטתחיפה,הסקהותחבורהלאספקתסולר393/16מס'


ימיםממועדדרישתכםהראשונהבכתבאלינו,עשרהערבותנוזאתהינהערבותאוטונומיתובלתיתלויהואנונשלםלכםבתוך

כלסכוםשתדרשועדלסכוםהנ"ל,מבלילהטילעליכםלבססדרישתכםומבלילתתלנוכלהסבריםבקשרלכך,ומבלישתהיו
חייביםלדרושאתהתשלוםתחילהמהנערב.


ועדבכלל.אחרימועדזהתהאערבותנובטלהומבוטלת.20161/123/ערבותנוזאתבתוקףעד


ערבותנוזואינהניתנתלהעברהו/אולהסבהבכלדרךשהיא.


בכבודרב



חתימהוחותמתהבנק
.תאריך:







המציע.*ישלמלאולצייןאתשם







 

 
 1נספח 

 ביטוח עריכת אישור
:........................תאריך

לכבוד
חיפהאוניברסיטת

מדרךאבאחושי

הר הכרמל, חיפה 

"(האוניברסיטה: "להלן)

.ג.נ.,א


("הספק":_____________________)להלן:מבוטחנו:הנדון

_________מיוםהסכםעםבקשרלרבותביטוחפוליסותעריכתאישור
הסולרהמצוייםבחצרילמיכלי,הובלתםוהזרמתםדלקיםהאוניברסיטהלביןהספק,לאספקתבין

("השירותים"הסולרשבחצריהאוניברסיטה)להלן:מיכליהאוניברסיטהומתןשירותיתחזוקהשוטפתשל


,הספקפעילותבגיןלהלןהמפורטיםהביטוחיםאתערכנו________ליוםועד________מיוםהחלכיבזאתמאשריםהננו
 -:לאוניברסיטההשירותיםבגיןלרבות


גוףאו/ואדםלכלשייגרמונזקאו/ואובדןבגיןישראלמדינתדיניפיעלהספקשלאחריותולכיסוימקצועיתאחריותביטוח .1

,השירותיםמתןעםבקשרהשמטהאו/וטעותלרבותמקצועימחדלאו/וממעשהכתוצאה(האוניברסיטהבמפורשלרבות)
נזקאו/ואובדןבדברסייגכוללאינוהביטוח.הביטוחלתקופתובמצטברלמקרה₪2,000,000שלבסךאחריותבגבולות

לרכושאו/ולגוף מכוסהביטוחמקרהבעקבותעיכובאו/ושימושאובדן, מסמכיםאובדן, שליושרואיסודיותהפרת,
.עובדים


(.השירותיםמתןתחילתממועדמאוחרשאינו_____________):רטרואקטיביתאריך
המכסהאחרתפוליסההספקידיעלנרכשהולאבמידהשתחול,חודשים6:גילויתקופת
.חבותאותה


,הספקמחדליאו/ולמעשיאחריותהבגיןהאוניברסיטהאתלשפותמורחבהביטוח
.המבוטחמיחידיאחדכלעבורבנפרדנערךכאילוהביטוחייחשבלפיוצולבתאחריותלסעיףבכפוף
.הספקכלפיהאוניברסיטהשלהמקצועיתאחריותהאתמכסהאינההפוליסהכימובהר,ואולם


או/ואדםכלשללרכושואו/ולגופושייגרמונזקאו/ואובדןבגיןדיןפיעלהספקשלאחריותולכיסויהמוצרחבותביטוח .2

נמכרואו/וסופקואו/ותוקנואו/והורכבואו/והוכנואו/ושיוצרומוצריםעקב(האוניברסיטהבמפורשלרבות)כלשהוגוף
זהובכללמטעמומיאו/והספקידיעלאחרתדרךבכלטופלואו/והופצואו/ו הסולרגם, המוצריםויתרהדלקים,

.הביטוחלתקופתובמצטברלמקרה₪4,000,000שלבסךאחריותבגבולות,לאוניברסיטההמסופקים


(.השירותיםמתןתחילתממועדמאוחרשאינו:_____________)רטרואקטיביתאריך
אותההמכסהאחרתפוליסההספקידיעלנרכשהולאבמידהשתחול,חודשים12:גילויתקופת
.חבות


מאחריותהנובעתאחריותהבגיןהאוניברסיטהאתלשפותהורחבכאמורהביטוח
כאילוהביטוחייחשבלפיוצולבתאחריותלסעיףבכפוף,זופוליסהפיעלוהמכוסההמוצריםעקבהספק
.המבוטחמיחידיאחדכלעבורבנפרדנערך


כלשללרכושואו/ולגופושייגרמונזקאו/ואובדןבגין,דיןפיעלהספקשלאחריותולכיסוישלישיצדכלפיאחריותביטוח .3

.הביטוחלתקופתובמצטברלמקרה₪6,000,000שלבסךאחריותבגבולות(,האוניברסיטהבמפורשלרבות)גוףאו/ואדם
מאשהנובעתחבותבדברהגבלהכלכוללאינוהביטוח התפוצצות, בהלה, הרמהמכשירי, וטעינהפריקה, מתקנים,

לביטוחהמוסדמצדתחלוףתביעותוכןמשנהוקבלניקבלניםוכלפיבגיןחבות,שביתות,פרעות,הרעלה,פגומיםסניטריים
למעטאותוהחלקעליופעלורכושהמזמין,לצורךביטוחזה,ייחשבכרכושצדשלישי.לחוקהמל"ל328ע"פסעיףלאומי

 .במישרין


ייחשבלפיוצולבתאחריותלסעיףבכפוף,הספקדליחמאו/ולמעשיאחריותהבגיןהאוניברסיטהאתלשפותמורחבהביטוח
.המבוטחמיחידיאחדכלעבורבנפרדנערךכאילוהביטוח


כלפי1980-ם"התש,פגומיםלמוצריםהאחריותחוקאו/והנזיקיןפקודתפיעלהספקחבותלכיסוימעבידיםאחריותביטוח .4

בגבולות,העסקתםועקבכדיתוךלהםשייגרמומחלהאו/וגופניתפגיעהבגין,השירותיםמתןלצורךהמועסקיםעובדיוכל
,ובעומקבגובהעבודותבדברהגבלהכלכוללאינוהביטוח.הביטוחולתקופתלמקרה,לתובע₪20,000,000שלבסךאחריות



 

 
וייחשבוהיהועובדיהםמשנהקבלני,קבלניםכלפיהספקחבותבדברוכןעבודהשעות,כחוקנוערהעסקת,ורעליםפיתיונות
 .כעובדיו


נושאתהאוניברסיטהכייקבעאםאוהספקמעובדימישללמעבידהותיחשבהיההאוניברסיטהאתלשפותמורחבהביטוח

.מעובדיומיכלפיהספקחבותלענייןשלוחיתבאחריות

 

 – הפוליסות לכל כללי
 

 "לצורךהביטוחיםהנ"לו/אואישורזההינולרבותחברותשלובותו/אועובדיהםו/אומנהליהם."האוניברסיטה
 

 יחוללאכאמורהתחלוףזכותעלשהוויתורובלבד,האוניברסיטהכלפיהתחלוףזכותעלויתורכולליםדלעילהביטוחיםכל
 .בזדוןלנזקשגרםאדםלטובת


 עללאמקרהובשום,בלבדהספקעלחלהעצמיתוהשתתפותהביטוחפרמיותלתשלוםשהאחריותלנוידועכימאשריםהננו

.האוניברסיטה

 ואנו,לטובתה/אווהאוניברסיטהידיעלהנערךביטוחלכלוקודמיםראשונייםהינם"להנהביטוחיםכלכימאשריםהננו

.האוניברסיטהביטוחישיתוףבדברתביעה/אוודרישה/אווטענהכלעלמוותרים
 

 .הפוליסותפיעלהאוניברסיטהבזכויותתפגעלאלבבתוםהספקידיעלהפוליסותתנאיהפרת

 הנהביטוחיםביטולכימתחייביםהננו ו"ל ,לאוניברסיטהיום30שלמראשבהודעהאלאייעשהלאלרעהצמצומם/או

.רשוםבדואר,בכתב

 

 .זה באישור האמור פי על שונו שלא כמה עד, ולסייגיהן המקוריות הביטוח פוליסות לתנאי בכפוף הינו זה אישורנו
 

________________________________________________________
)תפקידהחותם((החותם)שם(המבטח)חתימת(המבטח)חותמת

 


