
 
 

 
 

 – 7/19' מס פומבי מכרז

 בשומרון אריאל באוניברסיטת מערכות וגמרים בבניין הבריאות והרפואה לביצוע

 

 שאלות הבהרהתשובות ל
 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד
, קסוטו בלוך, חברתנו     .1

 מציעים במפגש השתתפה

  .שבנדון המכרז במסגרת
 רשום סיווג מחזיקה החברה

 ובמסגרת בפועל אך, 1ג מסוג
 עם שמקיימת פעולה שיתופי

 מבצעת, השונים הקבלנים
 שנים עשרות מזה החברה
 הנכלל העבודה בהיקף עבודות

 העבודות לרבות 4ג סיווג תחת
 המכרז במסגרת הנדרשות

 .דנא
 לביצוע מוכח ניסיון לחברה

 הנכלל בהיקף העבודות
 פיננסית יכולת וכן במכרז

 הערבויות כל את להעמיד

  .הנדרשות
 במסגרת הצעה מתן כי ברי

 4ג סיווג בעל קבלן עם המכרז
 בהתאמה אך אפשרית הינה

 גבוה מחירים להצעת תוביל
 קבלנים ידי על כמקובל, יותר

  .4ג סיווג בעלי
 האם לדעת מבקשת חברתנו

 בעל למציע אפשרות תינתן
 להיקף מתחייב אשר, 1ג סיווג

 ניסיון לרבות הנדרש העבודות
, מתאימות וערבויות מוכח

 במסגרת הצעה כן גם להגיש

 .דנא המכרז
 בנושא לתשובתכם נשמח

אין שינוי 
 במסמכי המכרז.

 
 

"למציע סיווג קבלני הכולל  2.1.8.2 6  .2
לפחות את כל הבאים: קבוצה 

(ענף  3), קבוצה א'100(ענף  3ג'
), 170(ענף  3), קבוצה ב'160

 )".190(ענף  3וקבוצה א'

בבדיקת כתב הכמויות ע"י 
אנשי המקצוע מטעמנו ולאחר 
סקירת העבודות בסיור 
הקבלנים, נמצא, כי הזוכה 
אמור לבצע במסגרת 
ההתקשרות במכרז עבודות 
בתחום הבנייה (ענף 100) בסך 
העומד הלכה למעשה על 

אין שינוי 
 ממסמכי המכרז 



 
 

 
 

היקפים משמעותיים מתחת 
.₪ 7,000,000 - לסך של  

 
ברם, במסגרת תנאי הסף 
לעניין הסיווגים המקצועיים 

, 2.1.8.2והכספיים שבסעיף 
דרשתם בחלופה השנייה כי 
למציע בין היתר סיווג קבלני 

) קרי רישיון 100(ענף  3ג'
המאפשר למציע לבצע עבודות 

 ₪ 15,517,000בניה בהיקף של 
דהיינו בהיקף גבוה 
 משמעותית מהנדרש בפועל.
 
כידוע לכם, רישיון קבלן 

(ענף  2בעבודות בנייה בסיווג ג'
) מאפשר לקבלן לבצע 100

עבודות בהיקף של עד 
שהם הרבה  ₪ 7,759,000

מעבר לנדרש בפועל לעבודות 
 הבניה במכרז זה.
 
בהתאם לאמור, הנכם 
מתבקשים לשנות את 

  2.1.8.2דרישתכם בסעיף 
בכדי להגדיל ככל הניתן את 

שיוכלו לגשת היצע הקבלנים 
למכרז ע"פ דין ובכך להגדיל 
את טווח ההצעות שיתקבלו 
בידכם ולהוזיל עלויות 
 ההצעות כדלקמן:
 

למציע סיווג קבלני הכולל 
לפחות את כל הבאים: קבוצה 

 3קבוצה א'), 100(ענף  2ג'
(ענף  3), קבוצה ב'160(ענף 
) 190(ענף  3), וקבוצה א'170

ובמידת הצורך אף להגדיל את 
גים הנדרשים בענפים הסיוו

 .3מעל לקבוצה  160/170/190
 מזומנים תזרים בעל הינו המציע 3 22  .3

 כמפורט), אפס או( חיובי
 המבוקרים הכספיים בדוחות

 2018 לשנת

 בנספח דרשתם שבנדון מכרז
 תזרים, ח"רו אישור – 3
 . חיובי עילותפ

 ? כוונתכם מה
  / השקעה/  מימון/  שוטפת

 ? ביחד הכל או
 

הכוונה לתזרים 
 מפעילות שוטפת

באחריות הבלעדית של  26.1 39  .4
הקבלן ועל חשבונו לאכסון 

האם לצרכי שמירת האתר 
הקבלן יחויב להתקשר עם 

לא, המציע 
יתקשר עם 



 
 

 
 

ושמירת ציודו וציוד קבלני 
המשנה. הקבלן יהיה אחראי 

לשמירת העבודות 
והמקרקעין ויישא בהוצאות 

הכרוכות בהעסקת השומרים 
הדרושים לשמירה יעילה 

שעות  24ביום ובלילה, 
ביממה. השמירה תתבצע 
באמצעות חברת שמירה 

מוכרת ומאושרת על ידי יועץ 
הביטוח של המזמין וכן ע"י 

העסקת כוח משטרתי על 
 חשבון ובאחריות הקבלן.

חברת השמירה עימה 
פועלת האוניברסיטה כיום? 

במידה שכן, נבקש לקבל 
ה של את תעריף השמיר

 חברה זו.
 

חברה לבחירתו 
ובלבד שהיא 

חברת שמירה 
מוכרת ומאושרת 

ע"י 
האוניברסיטה 

ו/או יועץ 
 הביטוח מטעמה

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  36 44  .5
לעיל, נגרם עיכוב בביצוע  35

הפרויקט מסיבת כוח עליון 
שלדעת המפקח לא היתה 
לקבלן שליטה עליהם ולא 

לו אפשרות למנוע את  היתה
העיכוב רשאי הקבלן לבקש 

ארכה למועד השלמת הבניה 
והמפקח יקבע את שיעור 

הארכה בפקודת שינויים, לפי 
שיקול דעתו הסופי ובתנאי 

 כי:...

האם ניתן למחוק בנסיבות 
העניין את המילים "כוח 

עליון" כך שייכתב: 
"מסיבות שלדעת המפקח 

לא היתה לקבלן שליטה 
 עליהם"?

ין שינוי א
 ממסמכי המכרז

האוניברסיטה שומרת לעצמה  39.5 46  .6
את הזכות להחליט על שינוי 
בדרישותיה ו/או על תוספות 

"השינויים" או  -(להלן 
"עבודה נוספת"), כאשר 
במידה ושינויים אלו לא 

כלולים בכתב הכמויות ולא 
ניתן מחיר על ידי המציע 

לגביהם, מחירם יהא על פי 
בתוספת הנחה מחירון דקל 

 .15%של לפחות 

לצורך וודאות הנושא, האם 
ניתן למחוק את המילה 

"לפחות" כך שמחירם יהא 
על פי מחירון דקל בתוספת 

 ? 15%הנחה של 
או לחילופין האם ניתן 

להגדיר את אחוז ההנחה 
בצורה ברורה וודאית 

 יותר?

 
בסיפא הסעיף 

 יירשם:
"מחירם יהא על 

פי מחירון דקל 
 "15%פחות 

תמורת הכללת שמו של  44.10.3 49  .7
הקבלן כמבוטח נוסף 

בפוליסה זו, יחויב הקבלן ע"י 
 0.8%המזמין בשיעור של 

מערך החוזה שלו מול 
 המזמין.

האם הפוליסה כוללת 
כמבוטח גם את קבלני 

המשנה מטעמו? ככל שכן 
יש להוסיף לאחר המילה 

"הקבלן" "ו/או קבלני 
משנה מטעמו" ובמקום 

"כמבוטח נוסף" המילים 
 "כמבוטחים נוספים".

 
 מוסכם

הקבלן יישא בסכומי  44.10.9 49  .8
ההשתתפות העצמית 

האם השתתפות הקבלן 
כפופה לקרות אירוע נזק 

 



 
 

 
 

הנקובים בביטוח הקבלנים 
בהתאם להחלטת המזמין 

 בלבד ולפי קביעתו.

שנגרם עקב מעשה או 
מחדל של הקבלן ו/או מי 

 מטעמו?

לא רק עקב כך. 
למשל ישנו אם 

אירוע של נזקי 
טבע או רעידת 
אדמה גם כאן 

הקבלן צריך 
לשאת 

בהשתתפות 
 עצמית

מבלי לגרוע משאר הוראות  46.6 52  .9
חוזה זה, יהיה הקבלן אחראי 
לכל נזק ופגם במבנים, שהוא 
אחראי (או שיהיה אחראי) לו 

על פי כל דין גם מעבר 
 לתקופות הנ"ל.

האם אחריות הקבלן 
זה כפופה בהתאם לסעיף 

לתקופות המנויות בסעיף 
ולתקופות המנויות  46.3

בחוק המכר (דירות), 
 ?1973-התשל"ג

אחריות הקבלן 
תהא בהתאם 

לתקופות 
 האחריות

 המקסימליות
בחוק המכר 

 (דירות)
 

10.     

מצד אחד יש התחייבות 
חוזית לפיה המזמין יערוך את 

ביטוח העבודות הקבלניות 
מהקבלן ומצד  0.8%0ויקזז 

אנו נדרשים לערוך ביטוח  שני
 עבודות קבלניות.

יש פה טעות סופר שיש לוודא 
מי אמור לערוך את הביטוח 

 .לעבודות

ביטוח עבודות 
קבלניות יערך 

  ע"י המזמין.
 

הדרישה לביטוח 
עבודות קבלניות 
באישור הביטוח 

 מבוטלת.  -
ישארו שאר 

(א.  הביטוחים
מוצר, א. 

מקצועית, 
צמ"ה, צ"ג 

 צמ"ה)
אישור  רצ"ב -

קיום ביטוחים 
 מעודכן

 המכרז ערבות תוקף האם     .11
 מועד לעדכון בנוסף השתנה
 ?ההגשה

 ערבות תוקף
 נשאר המכרז

 שינוי ללא
 מפרט  .12

 מיוחד
 לעבודות

 חשמל
 ומתח
 – נמוך

 'ד מסמך

 מיוחד מפרט
 לעבודות

 ומתח חשמל
 מסמך – נמוך

 'ד

 בבניינים ביצעה חברה איזה 
 בקרה מערכת את האחרים
 הגדרות לפי? אנרגיה בחסכון
 שזה מופיע טכני במפרט

Simens p.l.c מסדרה S7-
 הנ״ל של בארץ הספק 200
 .ארדן חברת היא

 שלא והתברר אליהם פנינו
 .המערכת את ביצעו הם

 בבניינים שמערכות מכוון
 עם אחת" לדבר" חייבות
 שם את לקבל נבקש, השניה

קיימות מס' 
חברות 

המשווקות 
מערכת בקרה 

לחסכון 
 באנרגיה.

ניתן לפנות אל 
, ליד ABBחב' 

בקרה, אפקון, 
 אותלו וכו'.

 



 
 

 
 

 המערכת את שביצעה החברה
 .ל"הנ

 -ביצוע ערבות   .13
 + 58.1 'ס

 ערבויות נספח

 ל הערבות את להפחית נבקש 
 בטוחות רקע על וודאי  5%

 וכן עיכבון :מצטברות נוספות
 גם כמו ,נדחים תשלום תנאי

 .נרחבות וקיזוז שיפוי תניות
 אינו החוזה ששכר ככל

 באופן כי נבקש ,למדד מוצמד
 גם הדדי

 .תוצמדנה לא הערבויות
 התנגדות לאיסור באשר

 58.1.5- סעיף ערבות לחילוט
 ,הסעיף בסוף להוסיף יש

 פי על שהוכרו בעילות אלא"
 ."הפסיקה/החוק

 לא מקובל
 
 
 
 
 
 
 

אין דרישה כי 
 סכום הערבויות 

 יוצמד למדד.
 
 
 

סעיף בסיפא 
יתווסף :  58.1.5

 "אלא ע"פ דין."

14.  

 

 נספח -עיכבון
 'ה

 ל העיכבון את להפחית נבקש 
5% 

 לא מקובל

 עדיפויות סדר   .15
 – במסמכים

 3.5 'ס

 סדר שמא להבהיר נבקש 
 בקשר חל ,בסעיף עדיפות
 ?לביצוע

הסעיף מתייחס  
גם לביצוע, 
כאשר אין 

הוראה אחרת 
בהסכם ו/או 
 מצד המזמין 

 -תשלום תנאי   .16
 חשבונות

 55 'ס ביניים
 'ה ונספח

 ,כמויות במכרז מדובר מחד 
 המפנה 'ה נספח יש מאידך

 "לתשלום דרך לאבני"
 מסוג למכרז המתאים

 מתיישבים כיצד ,פאושל
 ?הדברים

 כל אין 'ה בנספח אין ,כן כמו
 האם .הדרך אבני של פירוט

 ?לקבלם ניתן
 ובהמשך הזהירות למען

 מכרז שזהו מכיוון ,לאמור
 כי נבקש ככמויות המוגדר

 לפי יבוצע התשלום
 ולא ,וכמויות התקדמות

 אבני או ,שלבים סיום פי על
 .יהיו אשר יהיו ,דרך

 מהו להבהיר נבקש 55- סעיף
 מאושרת שבו המועד

אופן התשלום 
מפורט בהרחבה 

 בנספח ה'. 
 

בנספח ה' שורה 
 יימחקו המלים 5

"רק לאחר סיום 
 כל אבן דרך" .

 
 55.1בסעיף 

להסכם במקום 
המלים "בהתאם 

לאבני הדרך 
הקבועות בנספח 

ה' לחוזה" 
יירשם : 

"בהתאם לאופן 
ההתחשבנות ע"פ 

 נספח ה' לחוזה"
 
 



 
 

 
 

 נציג י"ע החשבונית
 ,לגרוע מבלי ?האוניברסיטה

 שיספר מועד להגדיר נבקש
 45 שוטף נבקש .ביצוע מחודש
 .ביצוע מחודש

מעבר לכך אין 
שינוי בסעיף 

55.1 
 

 למדד הצמדה   .17
 תשומות

 סעיף -הבנייה
53 

 .שנה של בפרויקט מדובר 
 ובהיקף זה מסוג בפרויקטים

 למדד הצמדה מקובלת ,זה
 מדד כאשר הבנייה תשומת

 הגשת מועד הינו היסוד
 לשמור שיש גם מה .ההצעה

 כי סביר לא – הדדיות על
 יוצמדו והערבויות הפיצויים

 אינה שהתמורה בעוד ,למדד
 .מוצמדת

 מקובל לא

 בגין תשלום   .18
 בביצוע איחור

 הפיצוי כי להבהיר מבקשים 
 עקב רק יחול עיכוב בגין

 או/ו הקבלן של מחדל/מעשה
 .מטעמו מי

 על שנקבע הפיצוי כי נעיר
 מקובל אינו ,ליום 0.4%
 מהותי באופן וחורג

 נבקש .בשוק מהמקובל
 כן כמו0.1% ל להפחיתו

 של מקסימום תקרת נבקש
 מכפל להימנע כדי ,פיצויים

 משכר 5% מוצע ( פיצוי
 .)החוזה

 אינו החוזה ושכר ככל
 את לבטל נבקש מוצמד

 של ההצמדה
 עיקרון פי על למדד הפיצויים
 .ההדדיות

 לא מקובל
 
 
 
 

 לא מקובל
 
 
 
 
 
 
 
 

תבוטל  –מקובל 
ההצמדה של 
פיצויים בגין 

 איחור

 קבלן עמלת   .19
 קבלנים/ראשי

 ממונים

 קבלנים" שישנם ככל 
 אנו ,המזמין מטעם "ממונים

 באיזה לדעת מבקשים
 .תחומים

 רווח 8% מבקשים אנו
 עם התקשרות מהיקף(

 )הממונה הקבלן
 קבלנים ניהול בגין

 מטעם אחרים/ממונים
 בגין 12% -ו ,המזמין

 לא מקובל



 
 

 
 

 שתידרש ככל( משנה קבלני
 עם שלנו ישירה התקשרות

 .)המזמין מטעם קבלן
 או/ו סמכויות   .20

 החלטות
 – המפקח

 גם ראה( כללי
 )9' ס

 תקפות הן כי להבהיר יש 
 אין .בלבד הביצוע לשלב

 המפקח החלטות/בסמכויות
 הצדדים מטענות לגרוע כדי

 .משפטיים בהליכים

אין שינוי 
 ממסמכי המכרז

כל התניות    .21
שיפוי ע"י 

הקבלן (למשל 
, 5.23סעיפים 

7.6 ,10.6 ,
19.7 ,44.3 ,
44.8 ,46.6( 

 שבו חלוט דין לפסק בכפוף 
 ,הקבלן אחריות נקבעה
 קיבל שהקבלן לכך וכפוף
 בהליך להתגונן רשות

 מקובל  

 האחריות מוטלת מי על  4טופס    .22
 הרשויות מול הטיפול ועלות

 ?4  בטופס
 אגרות תשלום כי יובהר
 כגון( 4לטובת ט'  בלבד

 באחריות –  )י"חח/א"הג
 .המזמין ח"וע

 מקובל

 –שמירה    .23
 26.1סעיף 

 
 כוח איזה להבהיר נא

 נדרשת כ"בד ?דרוש משטרתי
 .באתר שמירה חברת

הכוונה לחברת 
שמירה. אין 
צורך בכוח 

 משטרתי בנוסף.
  סעיף -ביטוח   .24

44 
 

 בביטוח ההשתתפות אחוז
 מאד גבוה הינו קבלני

 על בהרבה ועולה מהמקובל
 להעמיד נבקש ולפיכך .העלות

 0.4% על הקיזוז אחוז את
 .ומקובל סביר סכום הוא
 בין סתירה שיש נראה ,כן כמו

 הביטוח ופרק( הביטוח נספח
 אישורי לנוסח 44) בסעיף

 המזמין אם שכן ,ביטוח קיום
 עבודות בביטוח מבטח

 בגין לקבלן ומקזז קבלניות
 יידרש שהקבלן ייתכן לא ,כך

 ביטוח קיום אישור לתת
 זו לפוליסה המתייחס

 לא מקובל
 
 
 
 
 
 
 

ראה תשובה 
 10לשאלה מס' 

 בקובץ זה. 
וכן נספח אישור 

קיום ביטוחים 
 מתוקן. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 נבקש .המזמין מטעם שהיא
 ביטוח קיום אישור לקבל

 . ותואם מעודכן
 בסעיף הביטוח בנספח כן כמו

 הכללת" המילים לאחר 1.3
 נבקש "הקבלן של שמו

 או/ו " המילים שיתווספו
 ."מטעמו המשנה קבלני
 הפוליסה העתק לקבל נבקש

 עי שנערך סיכונים סקר וכן
 יועצי לעיון ,המבטחת

 .מטעמנו הביטוח

 
 
 

ראה תשובה 
 7לשאלה מס' 

 בקובץ זה. 
 
 
 
 

יערך ביטוח 
סמוך להתחלת 

העבודות. במידה 
ויהיה 

 –סקר+המלצות 
יועבר לקבלן 

המבצע לבחינה 
 ויישום

 
 הבדק תקופת   .25

 והאחריות
 46  סעיף 

 הבדק תקופות כי נבקש 
 לכל ,תהיינה והאחריות

 חוק הוראות לפי ,היותר
 תקופות פניו על .בלבד המכר

 .כך על עולות במכרז
 כי להבהיר נבקש ,כן כמו
 למזמין ניתנים ואחריות בדק

 ,שלישיים לצדדים ולא בלבד
 .מההתקשרות חלק שאינם

 או ירכוש שהמזמין ככל
 לצד מהמבנה חלקים ישכיר

 גורם למנות לדאוג עליו ,'ג
 איש שיהא מטעמו קבוע

 את וירכז בדק לנושאי הקשר
 .הפניות

ראה תשובה 
  9לשאלה מס' 

 עבודה הפסקת   .26
  המזמין מטעם

 49/ ס' 

 שאינם המזמין מטעם עבודה 
 ,הקבלן מטעם הסכם הפרת עקב

 לאחר בפיצוי לזכות אמורות
 ,אסמכתאות הצגת של הליך
 ,שהוזמנה סחורה :כגון

 נבקש .'וכו תקורות ,הוצאות
 .זה נושא לתקן

ככל שהמזמין 
הורה על הפסקת 

עבודה זמנית, 
שאינה בעקבות 

הפרת הסכם 
מטעם הקבלן, 

הקבלן ישופה בגין 
הוצאותיו בפועל 

הצגת בכפוף ל
אסמכתאות 

כנדרש וע"פ שק"ד 
 .האוניברסיטה
 49.3ראה גם סעיף 

 של הפחתה   .27
  עבודות

 של הפחתה כי להבהיר נבקש 
 בכתב מסוים מסעיף ומעלה 20%

  לא מקובל



 
 

 
 

 הפרת עקב שלא( הכמויות )6.3(ס' 
 את תזכה )הקבלן י"ע הסכם
 הקבלן
 הקבלן בין שיקבע כפי בפיצוי

 כוונתו כי יובהר[ .והפיקוח
 תכולת מוציאים בהם למצבים

 ומעבירים שתומחרה עבודה
 .]הפרה עקב שלא ,אחר לקבלן

פקודת    .28
ס'  –שינויים 

39-40 

שהתמחור יהיה אנו מבקשים  
. 10%עלפי דקל בהנחה של 

אין הסכמה לביטול מקדים 
הקבועים בדקל ו/או על החלת 

 הנחה גם על הרווח הקבלני.
כמו כן חסרה הסדרה חוזית 

לפיה במקום בו יוסכם על 
תמחור לפי הצעת 

מחיר/תמחירים, יתווסף רווח 
, כמקובל  12%קבלני של 

 בענף.

 לא מקובל.
 

תמחור בגין 
יהיה שינויים 

לפי מחירון דקל 
 .15%פחות 

ויתור על זכות    .29
סעיף  –עיכבון 

66 

 בכפוף"יכתב   כי מבקשים 
 ."מאושרים חשבונות לתשלום

לפי שק"ד 
 האוניברסיטה

 ,המפורטים החוזה תנאי     .30
 בין יסגרו ,המסחריים לרבות

 לרבות ,זכייה לאחר הצדדים
 .ביטוח סוגיות

לאחר הכרזה על 
זוכה, לא 
סטיה תתאפשר 

כלשהי מתנאי 
ההתקשרות 

שפורסמו, וזאת 
כמתחייב ע"פ 

דין ובכפוף 
לתקנות חובת 

 המכרזים
אישור   .31

 רו"ח
נבקש להוסיף את המשפט   משפט פתיחה

הבא באישור לפני תחילת 
הסעיפים : " לבקשתכם 

וכרואי החשבון של חברת 
_____ בע"מ ח.פ _______ 

"המציע") הרינו  –(להלן 
 לאשר כדלקמן:"

 מקובל

אישור   .32
 רו"ח 

"הנני משמש כרואה חשבון של  1סעיף 
 חברת"

  1נבקש לשנות את נוסח סעיף 
לנוסח הבא: "הננו משמשים 

 כרואי החשבון של המציע"

 מקובל

אישור   .33
 רו"ח

"לאחר שבדקתי את ספרי  2סעיף 
החשבונות והמסמכים שהוצגו 
לפי של המציע, הריני לאשר 

 כלדקמן"

המשפט  נבקש לשנות את נוסח
הראשון "המחזור השנתי של 
המציע בהתאם לדוחות 

 הכספיים המבוקרים"

 מקובל



 
 

 
 

אישור   .34
 רו"ח

"המציע אינו בעל הערת עסק חי,  4סעיף 
על פי הדוחות הכספיים 

 "2018המבוקרים לשנת 

" לא קיימת בדוחות הכספיים 
המבוקרים של המציע לשנת 

הערת "עסק חי",  2018
ר כהגדרתו בתקן ביקורת מספ

 של לשכת רו"ח בישראל." 58

 מקובל

אישור   .35
 רו"ח

"המציע אינו בהליכי פירוק ו/או  5סעיף 
הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או 

 נמצא בעריכת הסדר נושים"

אין מתחום עיסוקו של רו"ח 
לאשר כי החברה אינה נמצאת 
בהליכי פירוק/הופעל נגדה צו 
כונס נכסים/נמצאת בהסדר 

לשנות את נושים ולכן נבקש 
נוסח הסעיף " בהתאם 
להצהרת היועץ המשפטי של 
המציע מיום __ בנובמבר 

, המציע אינו נמצא 2019
בהליכי פירוק ו/או הופעל צו 
כונס נכסים נגדו ו/או נמצא 

 בעריכת הסדר נושים."

 מקובל

אישור   .36
 רו"ח

 (נספח א')מצ"ב נוסח האישור   
 

ניתן לחלופין 
 3(במקום נספח 

המכרז) למסמכי 
להגיש אישור 

רו"ח לפי הנוסח 
המצורף 

לתשובות 
 ההבהרה

 4-נ-ו 1-דלת נגרות טיפוס נ 06.04.0010   .37
נדרש לבצע משקוף עץ בוק 
לדלתות פורמייקה, דלתות 
הנ"ל לא ניתן לבצע משקוף 

בוק אלא רק משקוף פח צבוע 
 וכנף עץ. נא הבהרתכם.

מסגרת כנף מעץ 
בוק. משקוף מעץ 

 בוק.
 כנף גמר

לפי פורמייקה ב
 המזמין. חירתב

38.   10.01.0080 
10.01.0090 
10.01.0100 

, אביזרים של אפיון חסר לשירותים אביזרים
 להשלים נבקש

10.01.0080 - 
מצוין בסעיף 
מחיר יסוד, 

יבחר האביזר 
 בעתיד

10.01.0090 - 
 כנ"ל

10.01.0100 - 
פרט מראה 
סטנדרטי, 

פריסות  קיימות
 בתוכניות

 52-פרק א   .39
 אלומיניום

מדוע רשום במידת הרוחב  
ס"מ לפי תוכנית"? זה  150"

הפרט היחיד שבו רשום כך. 

זהו פרט מחיצת 
זכוכית. גובה 

 1.50המחיצה 
רוחב  .ס"מ



 
 

 
 

היא  150נשמח להבין האם 
 המידה המתוכננת.

המחיצה משתנה 
בהתאמה 

 חלמדידה בשט
ולפי מיקום 

רשימה בתכנית ה
 אדריכלות

לא נמצאה תוכנית   01.02.01.0030   .40
 19-645-01הקונסטרוקציה 

 בחומר המכרז.

מדובר בגליון 
הכולל פרט 

קונסטרוקציה 
 שיועבר בהמשך
 בהתאם לצורך

ספסל מלבני  נדרש איפיון.  01.10.01.0110   .41
למקלחת 

במידות 
ס"מ  120/70/40

עשוי לוחות 
"טרספה", אנטי 

ונדליזם ועמיד 
בפני מים ולחות. 
המושב עשוי פסי 

 12טרספה בעובי 
מ"מ, גוון 

לבחירת 
האדריכל. 

(במקלחת קומה 
 ו')

מקלחון חזיתי  נדרש איפיון.  01.10.01.0120   .42
 200-באורך כ

ס"מ הכולל דלת 
הזזה, זכוכית 

תקנית. 
(במקלחת קומה 

 ו')
 22.01תת פרק    .43

 22.02תת פרק 
נהוג לבקש מחיר עבור צפיפות  

ק"ג/מ"ק ובסעיף נפרד  24
 80עבור צפיפות לבקש תוספת 

ק"ג/מ"ק כנ"ל עבור גבס ירק 
ולבן. עלות החומר שונה 

 בעשרות אחוזים מאחד לשני.

הקבלן רשאי 
לספק צמר 

זכוכית במשקל 
ק"ג/מ"ק  24

ו/או צמר סלעים 
 80במשקל 

ק"ג/מ"ק לפי 
 שיקול דעתו.
הקבלן יקח 

בהצעתו  ןבחשבו
את כמויות 

הגבס הירוק 
וישקלל במחיר 

 הרגיל.
לא מצוין מפלס תקרות   22פרק    .44

האריחים האקוסטיים 
 בתוכנית התקרה.

גובה התקרות 
ס"מ  3.15הוא 



 
 

 
 

אחיד לאריחים 
 וסינרים

 
 
 
 
 
 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

 
 
 
 

 תאריך:__________________________           חתימת המציע:___________________                          
 
 
 
 
 
 בברכה,                                                                                                               
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     
 בשומרון                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 נספח א'
 

 תאריך
 :לכבוד

 שם החברה
 

 .נ.ג.א
  

 אישור רואה חשבון
 7/19למכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות מערכות וגמרים בבניין הבריאות והרפואה באוניברסיטת אריאל בשומרון
 

) הרינו "המציע" –לבקשתכם וכרואי החשבון של חברת ____ בע"מ ח.פ _______ (להלן 
 כדלקמן:לאשר 

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע. .1
 המחזור השנתי של המציע בהתאם לדוחות הכספים המבוקרים: .2

 הינו _______ ש"ח 2016המחזור השנתי של המציע לשנת  2.1
 הינו _______ ש"ח 2017המחזור השנתי של המציע לשנת  2.2
 הינו _______ ש"ח 2018המחזור השנתי של המציע לשנת  2.3

המציע הינו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים  .3
 .2018המבוקרים לשנת 

הערת "עסק חי",  2018לא קיימת בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  .4
 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 

, המציע אינו 2019בהתאם להצהרת היועץ המשפטי של המציע מיום __ בנובמבר  .5
 נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים.

 
 בכבוד רב,

 
 שם משרד רואי חשבון

 רואי חשבון
 


