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  10.8.2020 תאריך:

 אוניברסיטת חיפה
הספקת, הצבת ותחזוקת ציוד לאיסוף פסולת בשטח אוניברסיטת חיפה  ל 2020/20מכרז מס' 

 1מס'  מסמך תשובות לשאלות הבהרה –ופינוי הפסולת שנאספה בו  
 

מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. 
 שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.

על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות 

 .החתימה בחברה + חותמת החברה(

 הבהרות למסמכי המכרז:
 תשובה שאלה עמוד הסעיף סודר

1 
 
 

 (א)6סעיף 
לכתב 

 ההוראות

זה,  מבוקש להבהיר, כי  לצורך עמידה בתנאי 4

המציעים נדרשים להציג את  המסמכים 

 הבאים: 

 הצגת רישום תאגיד/ חברה  כדין. .א
 הצגת רישיון מוביל ע"ש המציע. .ב
 ב'. 5.1הצגת רישיון עסק מקבוצה  .ג

 -( 1)י()11לעניין זה סעיפים  ראו
 ( לכתב ההוראות.3)י()11

2 
 

 (ה)6סעיף 

לכתב 

 ההוראות

מבוקש להבהיר, מהם אותם מסמכים אשר  4

המציעים נדרשים להציג לצורך עמידה בתנאי 

 זה. 

המציע לא נדרש לצרף להצעתו 
 מסמכים לעניין זה. 

למען הסר ספק, במסגרת 
ההצעה, המציע יתחייב כי הוא 

בתקנים הרלוונטיים )ראו  עומד
 להסכם מסמך ד'(. 7סעיף 

3 
 

 3.3 סעיף .1

 להסכם

 

 .נציין, כי המועד המצוין בסעיף זה חלף 25
הם  מבוקש להבהיר, כי  המכולה והדחסנים

בבעלות של הקבלן שעובד כיום בשטח 

, והזוכה במכרז יידרש טרם ההאוניברסיט

 כניסתו לעבודה לספק על חשבונו את הציוד.

כך יתוקן להסכם  3.3סעיף 
יבוא  1.7.2020התאריך מקום בש

 .1.10.2020התאריך 
מסמכי המכרז ברורים יצוין, כי 

מספיק לעניין הצבת הציוד על ידי 
 הזוכה במכרז.

 8 סעיף .2 4

לכתב 

ההוראות 

 4וסעיף 

 להסכם

5 ,25 - 
26 

לאור תקופת ההתקשרות הארוכה נבקש 
לקבוע מנגנון כלכלי לפיצוי בעת שינויים 

 במחירים של הפרמטרים הבאים: 
 בעבור מחיר לתוספת זכאי יהיה הקבלן .א

 כפי הטמנה בהיטלי שיחלו שינויים
 להגנת המשרד"י ע שנקבעים

 .הסביבה
 בעבור מחיר לתוספת זכאי יהיה הקבלן .ב

 הטיפול באגרות שיחולו שינויים
 .וההטמנה הסילוק באתרי בפסולת

 מחירים למדד צמודה תהיה התמורה .ג
 .לפחות לשנה אחת חיובי מדד לצרכן

 שיחולו ככול כי, להבהיר נבקש: הערה
 וידונו יתכנסו  הצדדים, במחירים שינויים

והקבלן( בפיצוי לתמורה  ה)האוניברסיט
המגיעה לקבלן, במידה ולא תושג  הסכמה ביו 
הצדדים יתאפשר לקבלן להפסיק את עבודתו 

 תהיה זכות לצאת למכרז חדש.   הולאוניברסיט

 
 לא מקובל. 
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 תשובה שאלה עמוד הסעיף סודר

 4נספח ב' .3 5

 -להצעה 

מחירון 

 1ונספח ד'

 -להסכם 

 מפרט טכני 

 

4.  

, 3, סעיף 33לאמור בטבלה בעמ' בהתאם  33, 20

ה'  -קוב'( תפונה בימים ב' ו 8מכולה זו )

בערב, לאמור פעמים בשבוע, נציין שהמחירון  

 8מתייחס לכמות פינויים של  20בעמ' 

בחודש, ברצוני להבהיר, כי בתחשיב חודשי 

 8ולא כפי שנאמר  9כמות הפינויים הינה 

 פינויים, מבוקש להבהיר, כי התמורה תשולם

 לפי מחיר פינוי בפועל בחודש עבודה.

כמות הפינויים הנקובה בטבלת 
המחירון ניתנה כהערכה בלבד 

 ולצורך השוואת הצעות המחיר.
 

תנאי התמורה ברורים והם יוותרו 
 להסכם. 4ראו סעיף  -בנוסחם 

 

להסרת ספק, מבוקש להבהיר כי לשלב  21 ערבויות .5 6

הגשת המכרז, לא נדרשת ערבות הצעה, 

 כן, נבקש לקבל נוסח ערבות. באם

כמו כן , במידה ונדרש להציג ערבות להגשת 

מבוקש בזאת, לאפשר לנו להגיש ההצעה, 

והדבר יהיה נכון גם ערבות בחתימה דיגיטלית 

  בעבור ערבות ביצוע. 

 אין דרישה לערבות הצעה.
 

יש להגיש ערבות  -הבקשה נדחית 
ביצוע בנוסח מסמך ג' כשהיא 

בנק בחתימה חתומה על ידי ה
 וחותמת מקוריים בלבד.

 

יובהר, כי האוניברסיטה לא  נספחי המכרז  כללי .6 7
מאשרת מסמכים מראש 
והמציעים מתבקשים לא לעשות 
כל שינוי בנוסח הנספחים שצורפו 
למכרז, למעט שינויים שיבוצעו 
)אם יבוצעו( במסגרת הליך 

 ההבהרות.

 

 אישור

 

 האמור בהודעה זו לעיל.  ים אתאשרמהרינו 

 שם המציע: ______________________

 

 חתימה: ________________________

 
 


