
 
 

 
 

 2/20מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות מעטפת, גמר, מערכות ופיתוח בבניין מורשת באוניברסיטת אריאל בשומרון

 
 

 תשומת לב המציעים כי הועלו לאתר המסמכים הבאים שהינם חלק ממסמכי המכרז:

של קירות המסך )"קליפות המבואה"(  DWG האוניברסיטה, בקישור זה, ניתן להוריד סט קבציבאתר 
 :REVIT בנוסף לקבצי

-and-https://www.ariel.ac.il/wp/auctions

-decisions/auctions/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2

-a2%d7%98%d7%a4%d7%aa%d7%9e%d7%-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa

-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%a8

%d7%91-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97/ 

 

 

 תשובות לשאלות הבהרה
 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

למציע מחזור שנתי ממוצע של  2.1.9 5  .1
מיליון ש"ח בשנים:  50לפחות 

 2019)לשנת  2019, 2018, 2017
 לפי מחזור שנתי משוער(;

אודה להבהרתך בנוגע לסעיף 
 לתנאי הסף, 2.1.9

אתם דורשים חוסן פיננסי של 
מיליון ומעלה בין השנים  200

2017-2019. 
 פחות. מעטאנחנו עומדים על 

אבקש לוודא שזה תקין 
 מבחינת הסעיף המצוין לעיל

 מליון 200הדרישה ל 
משויכת לניקוד ₪ 

ולא לתנאי סף. ראו 
אבלת ניקוד בעמוד 

6 . 

למציע מחזור שנתי ממוצע של  2.1.9 5  .2
מיליון ש"ח בשנים:  50לפחות 

 2019)לשנת  2019, 2018, 2017
 לפי מחזור שנתי משוער(;

תנאי הסף לגבי הממוצע הכספי 
 מיליון ש"ח 50עומד על 

האם ניתן לגשת כאשר הממוצע 
 מיליון ש"ח 45על הכספי עומד 

אין שינוי בתנאי 
 המכרז.

https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91/
https://www.ariel.ac.il/wp/auctions-and-decisions/auctions/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91/


 
 

 
 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

: 1לטופס  6.1 16  .3
תצהיר ואישור 

 עו"ד

"הריני להתחייב כי החברה, 
נושאי המשרה שבה, עובדיה, 
קבלני המשנה וכל אדם אחר 

מטעמה, לא נמצאים ולא 
ימצאו במצב של ניגוד עניינים 
עם מתן השירותים לכל אורך 

תקופת ההתקשרות ואף 
של שנה במהלך תקופה 

לאחריה, וזאת לרבות ניגוד 
עניינים עם האוניברסיטה, 

עובדיה, יועציה למכרז זה ומי 
 מטעמו".

הדרישה לבדיקה אינה סבירה 
ואינה מעשית עבור חברה בסדר 

גודל של פורמה שהינה חלק 
מקבוצת דניה סיבוס המעסיקה 

עובדים  2,000-למעלה מ
ועשרות קבלני משנה בעשרות 

 פרויקטים. 
הבהרתכם כי המציע יתן נבקש 

הצהרה כנדרש לגבי חברי 
ההנהלה והדירקטורים בחברה 

 בלבד.

ראו הגדרה של 
"ניגוד עניינים" 

. מדובר 6.6בסעיף 
בעובדים לצורך 

ביצוע העבודות עבור 
בלבד  ההאוניברסיט

ולא כל עובדי 
 החברה.



 
 

 
 

: אישור 3טופס  19  .4
 רו"ח

 : אישור רואה חשבון3טופס 
 לכבוד:

אוניברסיטת אריאל בשומרון, 
 ע"ר

 
אישור רואה חשבון למכרז 

 -מורשת  - 2/20פומבי מס' 
גמרים מערכות מעטפת 

 ופיתוח
שמי ____ והנני משמש  .1

כרואה חשבון של חברת 
-____, ח"פ ____ )להלן

 "המציע"(.
לאחר שבדקתי את ספרי  .2

החשבונות והמסמכים 
שהוצגו לפני של המציע, 

 הריני לאשר כדלקמן::
המחזור השנתי של  2.1

הינו  2017המציע לשנת 
 ______ ש"ח

המחזור השנתי של  2.2
הינו  2018המציע לשנת 
 ______ ש"ח

המחזור השנתי  2.3
המשוער של המציע 

הינו ______  2019לשנת 
 ש"ח.

נבקשכם לשנות את נוסח 
 אישור רואה החשבון כדלקמן:

האישור ימוען למציע ולא  .1
 לאוניברסיטת אריאל.

ש להוסיף את משפט נבק .2
הפתיחה כדלקמן 

"לבקשתכם וכרואי 
החשבון של חברת _____ 

ח.פ ______ )להלן: 
המציע( הרינו לאשר 

 כדלקמן:"
נבקש  1במקום סעיף  .3

לשנות את הנוסח "הננו 
משמשים כרואי החשבון 

 של המציע".
נבקש לשנות את  - 2סעיף  .4

הנוסח של הסעיף 
"המחזור השנתי של 

 המציע בהתאם לדוחות
 הכספיים המבוקרים:"

במידה והדוחות  2.3סעיף  .5
 2019הכספיים לשנת 

ייחתמו עד לתאריך הגשת 
ההצעה נבקש להשאיר 

את סעיף זה תחת סעיף 
. אחרת נבקש לשנות את 2

הנוסח ולהכליל את 
 2019ההתייחסות לשנת 

בסעיף נפרד: "בהתאם 
 לספרי 

 
החשבונות של המציע 

המחזור  2019לשנת 
השנתי המשוער הינו 

 ________ ש"ח. 
 מצ"ב נוסח האישור המוצע:

 
 תאריך

 
 לכבוד:

 שם החברה בע"מ
  א.ג.נ.

אישור רואה חשבון למכרז 
 -מורשת  - 2/20פומבי מס' 

 גמרים מערכות מעטפת ופיתוח
 

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

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

גם הנוסח המוצע 
 מקובל
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הננו משמשים כרואי  .1
 החשבון של המציע.

המחזור השנתי של  .2
המציע בהתאם לדוחות 

 הכספים המבוקרים:
המחזור השנתי של  2.1

המציע לשנת 
הינו  2017

 ______ ש"ח.
המחזור השנתי של  2.2

המציע לשנת 
הינו  2018

 ______ ש"ח.
המחזור השנתי של  2.3

מציע לשנת ה
הינו  2019

______ ש"ח 
)במידה והדוחות 

 נחתמו(.
בהתאם לספרי  .3

החשבונות של המציע 
המחזור  2019לשנת 

השנתי המשוער הינו 
______ ש"ח. )במידה 

 והדוחות לא נחתמו(.
 בכבוד רב,

 סומך חייקין
 משרד רואי חשבון

"ניתן כנגד הקבלן צו פירוק או  50.1.1 47  .5
שניתן נגדו צו כינוס נכסים או 
שעשה סידור לטובת נושיו או 

שהוטל עיקול על נכסי הקבלן, 
או הוגשה בקשה לבית המשפט 

לגבי אחד מהמקרים הנ"ל או 
ניתן צו עיקול כנגד הקבלן, 

והבקשה או הצו לא בוטלו תוך 
 יום". 45

נבקש את הבהרתכם כי ביחס 
מדובר יהיה בעיקול לעיקולים 

על נכס מהותי של הקבלן וכן צו 
עיקול אשר יפריע ו/או יעכב 

ו/או ימנע את ביצוע העבודות. 
לפיכך, נבקש כי נוסח הסעיף 

 יתוקן כדלקמן:
 

"ניתן כנגד הקבלן צו פירוק או 
שניתן נגדו צו כינוס נכסים או 
שעשה סידור לטובת נושיו או 
שהוטל עיקול על נכס מהותי 

בלן, או הוגשה בקשה של הק
לבית המשפט לגבי אחד 

מהמקרים הנ"ל או ניתן צו 
עיקול כנגד הקבלן אשר מפריע 
ו/או מעכב ו/או מונע את ביצוע 

העבודות על ידי הקבלן, 
והבקשה או הצו לא בוטלו תוך 

 יום". 45

אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 
שימוש 

האוניברסיטה 
בסמכויות הקבועות 
בהסכם יהיה על פי 

 שיקול דעתה. 
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ס'  -ערבות ביצוע   .6
+ נספח  58.1

 הערבויות

נבקש להפחית את הערבות ל  
וודאי על רקע בטוחות  5%

נוספות מצטברות: עיכבון וכן 
תנאי תשלום נדחים, כמו גם 
 תניות שיפוי וקיזוז נרחבות.

ד ככל ששכר החוזה אינו מוצמ
למדד, נבקש כי באופן הדדי גם 

 הערבויות לא תוצמדנה.
באשר לאיסור התנגדות לחילוט 

יש להוסיף  -58.1.5ערבות סעיף 
בסוף הסעיף, "אלא בעילות 

 שהוכרו על פי החוק/הפסיקה".

אין שינוי במסמכי 
המכרז למעט אי 

הצמדת ערבות 
 הביצוע. 

ל  נבקש להפחית את העיכבון  נספח ה' -עיכבון   .7
5% 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

סדר עדיפויות    .8
 3.5ס'  –במסמכים 

נבקש להבהיר שמא סדר  
עדיפות בסעיף, חל בקשר 

 לביצוע?

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

 -תנאי תשלום   .9
חשבונות ביניים ס' 

 ונספח ה'  55

מחד מדובר במכרז כמויות,  
מאידך יש נספח ה' המפנה 

"לאבני דרך לתשלום"  
המתאים למכרז מסוג פאושל, 

 כיצד מתיישבים הדברים? 
כמו כן, אין  בנספח ה' אין כל 

פירוט של אבני הדרך. האם 
 ניתן לקבלם?  

למען הזהירות ובהמשך לאמור, 
מכיוון שזהו מכרז המוגדר 
ככמויות נבקש כי התשלום 

יבוצע לפי התקדמות וכמויות, 
ולא על פי סיום שלבים, או 

 אבני דרך, יהיו אשר יהיו.
נבקש להבהיר מהו  -55סעיף 

המועד שבו מאושרת החשבונית 
ע"י נציג האוניברסיטה? מבלי 

לגרוע, נבקש  להגדיר מועד 
שיספר מחודש ביצוע. נבקש 

 מחודש ביצוע. 45שוטף 

נספח ה' לא קיים 
 ומבוטל . 

 55.1מפנה לסעיף 
 53.1במכרז. סעיף 

במקום המילים 
"בהתאם לאבני דרך 

לתשלום הקבועות 
בנספח ה' לחוזה זה 

ומהווה חלק בלתי 
נפרד ממנו" ייכתב 
"התמורה תשולם 

בתשלומים חודשיים 
כמפורט בהסכם 

 זה".  

הצמדה למדד    .10
 -תשומות הבנייה

 53.1סעיף 

מדובר בפרויקט של שנה.  
זה  ובהיקף  בפרויקטים מסוג

זה, מקובלת הצמדה למדד 
תשומת הבנייה כאשר מדד 

היסוד הינו מועד הגשת 
ההצעה. מה גם שיש לשמור על 

לא סביר כי הפיצויים  –הדדיות 
והערבויות יוצמדו למדד, בעוד 

 שהתמורה אינה מוצמדת.

אין שינוי מסמכי 
 המכרז
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תשלום בגין איחור    .11
 בביצוע

מבקשים להבהיר כי הפיצוי  
בגין עיכוב יחול רק עקב 

מעשה/מחדל של הקבלן ו/או מי 
  .מטעמו

 0.4%נעיר כי הפיצוי שנקבע על 
ליום, אינו מקובל וחורג באופן 
מהותי מהמקובל בשוק. נבקש 

  0.1%להפחיתו ל 
כמו כן נבקש תקרת מקסימום 
של פיצויים, כדי להימנע מכפל 

 משכר החוזה(. 5%פיצוי ) מוצע 
נו מוצמד ככל ושכר החוזה אי

נבקש לבטל את ההצמדה של 
הפיצויים למדד על פי עיקרון 

 ההדדיות.

אין שינוי מסמכי 
למעט אי  המכרז

 הצמדת הפיצויים. 

עמלת קבלן    .12
ראשי/קבלנים 

 ממונים

ככל שישנם "קבלנים ממונים"  
מטעם המזמין, אנו מבקשים 

 לדעת באיזה תחומים. 
רווח )מהיקף  8%אנו מבקשים 

הקבלן הממונה( התקשרות עם 
בגין ניהול קבלנים 

ממונים/אחרים מטעם המזמין, 
בגין קבלני משנה )ככל  12% -ו

שתידרש התקשרות ישירה 
 שלנו עם קבלן מטעם המזמין(.

האוניברסיטה לא 
מתכוונת להפעיל 

קבלנים נוספים. אין 
 שינוי בתנאי המכרז.

סמכויות ו/או    .13
 –החלטות המפקח 
כללי )ראה גם ס' 

9) 

להבהיר כי הן תקפות לשלב יש  
הביצוע בלבד. אין 

בסמכויות/החלטות המפקח 
כדי לגרוע מטענות הצדדים 

 בהליכים משפטיים.

הוראות ההסכם 
והמכרז אינן גוברות 

 על הוראות החוק.
אין שינוי במסמכי 

 המכרז
שיפוי  כל תניות   .14

ע"י הקבלן )למשל 
, 7.6, 5.23סעיפים 

10.6 ,19.7  ,44.3 ,
44.8 ,46.6) 

בכפוף לפסק דין חלוט שבו  
נקבעה אחריות הקבלן, וכפוף 

לכך שהקבלן קיבל רשות 
 להתגונן בהליך

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.
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על מי מוטלת האחריות ועלות   4טופס    .15
 ?4הטיפול מול הרשויות בטופס 

תשלום אגרות בלבד יובהר כי 
 –)כגון הג"א/חח"י(  4לטובת ט' 

 באחריות וע"ח המזמין.
האם לוחות הזמנים שהוגדרו 
 ?4כוללים בתוכם הוצאת טופס 

אחריות לקבלת 
על המזמין  4טופס 

בכפוף לכך שהקבלן 
המבצע אחראי 

לספק את כל 
התוכניות, 
האישורים 

והמסמכים וכל 
כגון אך לא הנדרש 

 AS: תוכנית רק
MADE  אישור ,

 וכו' מכון התקנים
וכל הפעולות 

דרשות, על מנת נה
שהאוניברסיטה 
תוכל להגיש את 

. לא תעודההבקשה ל
תינתן תוספת זמן 

  בגין נושא זה.
נא להבהיר איזה כוח משטרתי   26.1סעיף  -שמירה   .16

דרוש? בד"כ נדרשת חברת 
 שמירה באתר.

 המכרז מסמכי לפי
 .העירייה ודרישות



 
 

 
 

אחוז ההשתתפות בביטוח   44סעיף  -ביטוח   .17
קבלני הינו גבוה מאד מהמקובל 

ועולה בהרבה על העלות. 
ולפיכך נבקש להעמיד את אחוז 

הוא סכום  0.4%הקיזוז על 
 .סביר ומקובל

כמו כן, נראה שיש סתירה בין  
נספח הביטוח )ופרק הביטוח 

( לנוסח אישורי קיום 44בסעיף 
ביטוח, שכן אם המזמין מבטח 

בביטוח עבודות קבלניות ומקזז 
לקבלן בגין כך, לא ייתכן 

שהקבלן יידרש לתת אישור 
קיום ביטוח המתייחס לפוליסה 

זו שהיא מטעם המזמין. נבקש 
לקבל אישור קיום ביטוח 

 . מעודכן ותואם
כמו כן בנספח הביטוח בסעיף 

לאחר המילים "הכללת  1.3
שמו של הקבלן" נבקש 

קבלני שיתווספו המילים " ו/או 
 ."המשנה מטעמו

נבקש לקבל העתק הפוליסה וכן 
סקר סיכונים שנערך עי 

המבטחת, לעיון יועצי הביטוח 
 מטעמנו.

אחוז ההשתתפות 
הינה קביעה 

מסחרית של המזמין 
 והיא לא תשתנה.

 

 

יחולו השינויים 
 הבאים:

 ירשם :  44סעיף 

הספק יערוך 
ביטוחים על 

אחריותו וחשבונו 
בהתאם להוראות 

  1א',  ים א'נספח
ועל פי נוסח אישור 

עריכת ביטוחים 
 .2א' המצורף לו

 

 2מצורף נספח א'

 

 ימחק - 44.6סעיף 

 

מוסכם להכליל גם 
את שמם של קבלני 

המשנה מטעם 
 הקבלן.

 

העתק הפוליסה ינתן 
לזוכה לאחר 

שתונפק + סקר 
 סיכונים במידה 
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 ויערך ע"י המבטחת.
תקופת הבדק    .18

והאחריות סעיף 
46 

נבקש כי תקופות הבדק  
והאחריות תהיינה, לכל היותר, 

לפי הוראות חוק המכר בלבד. 
על פניו תקופות במכרז עולות 

 .על כך
כמו כן, נבקש להבהיר כי בדק 
ואחריות ניתנים למזמין בלבד 
ולא לצדדים שלישיים, שאינם 

חלק מההתקשרות. ככל 
שהמזמין ירכוש או ישכיר 

חלקים מהמבנה לצד ג', עליו 
לדאוג למנות גורם קבוע מטעמו 

שיהא איש הקשר לנושאי בדק 
 וירכז את הפניות.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

הפסקת עבודה    .19
מטעם המזמין /ס' 

49 

עבודה מטעם המזמין שאינם  
עקב הפרת הסכם מטעם 

הקבלן, אמורות לזכות בפיצוי 
לאחר הליך של הצגת 

אסמכתאות, כגון: סחורה 
תקורות שהוזמנה, הוצאות, 

 וכו'. נבקש לתקן נושא זה.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

הפחתה של    .20
 (6.3עבודות )ס' 

נבקש להבהיר כי הפחתה של  
ומעלה מסעיף מסוים  20%

בכתב הכמויות  )שלא עקב 
הפרת הסכם ע"י הקבלן( תזכה 

את הקבלן בפיצוי כפי שיקבע 
בין הקבלן והפיקוח. ]יובהר כי 

אים כוונתו למצבים בהם מוצי
תכולת עבודה שתומחרה 

ומעבירים לקבלן אחר, שלא 
 עקב הפרה[.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

ס'  -פקודת שינויים   .21
39 ,40 

אנו מבקשים שהתמחור יהיה  
. אין 10%עלפי דקל בהנחה של 

הסכמה לביטול מקדמים 
הקבועים בדקל ו/או על החלת 

 ההנחה גם על הרווח הקבלני.
חוזית כמו כן חסרה הסדרה 

לפיה במקום בו יוסכם על 
תמחור לפי הצעת 

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

 ההנחה אחוז
 למסמכי בהתאם
 .המכרז

ויתור על זכות    .22
 66סעיף  -עיכבון

מבקשים כי יכתב "בכפוף  
 לתשלום חשבונות מאושרים".

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.
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המפורטים, לרבות תנאי החוזה      .23
המסחריים, יסגרו בין הצדדים 

לאחר זכייה, לרבות סוגיות 
 ביטוח.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

24.   14.01.0010 
 

מבקשים מחיר יסוד או מק"ט  
 לחיפוי חזיתות מבנה

 ש"ח 200

מבקשים מחיר יסוד או מק"ט   14.01.0011   .25
 לחיפוי חזיתות מבנה

250  ₪ 

מבקשים מחיר יסוד או מק"ט   40.01.0003   .26
לאבן משתלבת תוצרת 

 אקרשטיין

 :1מק״ט 
1995 

 : 2מק״ט 

1346 
 .שילוב של שניהם

מבקשים מחיר יסוד או מק"ט   40.01.0005   .27
לאבן משתלבת תוצרת 

 אקרשטיין

שים לב מדובר על 

  40.01.004סעיף 
 : 1מק״ט 

1995 
 : 2מק״ט 

1346 

 .שילוב של שניהם

 
פירוק -לא ברור מה הסעיף הזה  57.03.0010   .28

משפך בטון קיים כולל פינוי 
לא ראינו בסיור  -לאתר מורשה 
 על מה מדובר

 יש לבטל את הסעיף.
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29.   
 

קירות מסך סטרוקטורלי 
מעוגלים )קונס' מכופפת 

-8-12וסיגמנטים ישרים( בזיגוג 
 משולבים אלוקבונד. 8

כתוב בתיאור הפרטים כי 
המחיר יכלול את כל הקונס' 

הפלדה הנדרשת )נראה שמופיע 
(. נבקש הבהרה 19בפרק 

 בנושא.

כתוב בתיאור הפרטים כי 
המחיר יכלול קופסאות צל, 

מחסומי אש ועשן )במידת 
הצורך( אבל אין הנחייה ברורה 

בתכניות אלומיניום. נבקש 
 הבהרה בנושא.

הקונסטרוקציה 
הראשית נמדדת 

 . 19בפרק 
כל חיבור 

לקונסטרוקציה 
ראשית 

וקונסטרוקציית 
עזר, כלולה במחיר 

 קיר המסך. 
 

בנוגע למעברי אש, 
יש לעמוד בכל תקני 

 הבטיחות. 
בנוגע לקופסת צל, 

נדרש בכל מקום 
שהזכוכית על קטע 

בנוי )להבדיל 
מהזכוכיות שעל 
קונסטרוקציית 

פלדה( בצד הפנימי. 
לפי אדריכלות 

 )ספנדרל(
 

30.   
01.14.01.0000  

 

 עבודות אבן

חיפוי חזיתות  01.14.01.0010
המבנה באבן בשיטה הרטובה 

באבן נסורה בהירה כדוגמת 
האבן בבניין הספריה הסמוך, 

מ"מ  10פוגות אופקיות ברוחב 
בגוון שחור, פוגות אנכיות 

מ"מ בגוון האבן,  2-3ברוחב 
לרבות חשפי פתחים, קופינגים, 

ט אדני חלונות וכו' כמפור
 במפרט.

נבקש מחיר יסוד עבור אבן 

נסורה בהירה כדוגמת האבן 

 בבניין הספריה הסמוך

200 ₪ 

31.   
01.14.01.0000  

 

 עבודות אבן

חיפוי חזיתות  01.14.01.0011
המבנה באבן בשיטה הרטובה 

באבן כהה בעיבוד טובזה 
 כדוגמת האבן בבניין הספריה

הסמוך, פוגות אופקיות ברוחב 
מ"מ בגוון שחור, פוגות  10

מ"מ בגוון  2-3אנכיות ברוחב 
האבן, לרבות חשפי פתחים, 
קופינגים, אדני חלונות וכו' 

 כמפורט במפרט.

נבקש מחיר יסוד עבור אבן 

בשיטה הרטובה באבן כהה 

בעיבוד טובזה כדוגמת האבן 

 בבניין הספריה הסמוך

250  ₪ 
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32.   
01.19.02.0000  

 

 פרגולה
 

פרגולה בגג מקונסטרוקצית 
מגולוונים  RHSפלדה ועמודוני 

וצבועים ומחופה בפח 
אלומיניום בגוונים לבחירת 

האדריכל לרבות השלמת תכנון 
וכל החיבורים, החיזוקים, 

העיגונים, פלטקות, ברגים מכל 
הסוגים, פלשונגים וכל חומרי 

קומפלט  העזר למיניהם. הכל
לפי פרטים בתוכניות. המדידה 

לפי אורך הקורה האופקית. 
מודגש בזאת שהפרטים 

בתוכניות הינם עקרוניים בלבד, 
לא תשולם כל תוספת בגין 
שינויים כתוצאה מהתכנון 

 מהכמות( %50המפורט. )

מהכמות והכמות  50%כתוב 
מטר, אבקש הבהרה מה  160

 האחרים. 50%ה

סעיף מדובר ב
0119.02.00 

 מהכמות 50%

33.   
 הפרגול  01.19.02.0000

 
פרגולה בגג מקונסטרוקצית 

מגולוונים  RHSפלדה ועמודוני 
 150וצבועים ומחופה בפח גלי 

מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, של 
חברת "סטיל רולינג" או ש"ע 

בגוונים לבחירת האדריכל 
לרבות השלמת תכנון וכל 

החיבורים, החיזוקים, 
, ברגים מכל העיגונים, פלטקות

הסוגים, פלשונגים וכל חומרי 
העזר למיניהם. הכל קומפלט 

לפי פרטים בתוכניות. המדידה 
לפי אורך הקורה האופקית. 

מודגש בזאת שהפרטים 
בתוכניות הינם עקרוניים בלבד, 

לא תשולם כל תוספת בגין 
שינויים כתוצאה מהתכנון 

 מהכמות( %50המפורט. )

 70מהכמות והכמות  50%כתוב 
 50%מטר, אבקש הבהרה מה ה

 האחרים.

בסעיף  מדובר
יש  – 19.02.0020

 לכמות התייחסל
מטר  160-לש

 (.70)במקום 

34.   
01.20.01.0  

 נגרות חרש
אבקש תכנית עקרונית לבמה 

לטובת תכנון ביצוע של הבמה 
 באודיטוריום

הבמות מופיעות 
בתכניות 

 האדריכלות
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35.   
 

מחיצות גבס חד קרומיות 
)קרום לבן ו/או ירוק )עמיד 

כ"א בכל צד( "½ מים( בעובי 
ס"מ לרבות  10בעובי כולל של 

מסלולים וניצבים מפח פלדה 
מגולוון, בידוד במזרוני צמר 

 2סלעים דחוס בעובי "
ק"ג/מ"ק ו/או  80ובצפיפות 

מזרוני צמר זכוכית דחוס בעובי 
ק"ג/מ"ק,  24ובצפיפות  2"

ם ביריעות פוליאתילן עטופי
חסין אש, וכל החיבורים, 

החיזוקים, האיטומים, עיבוד 
פתחים, פרופילי גמר בפינות, 

הכנה לצביעה וכל חומרי העזר 
 למיניהם. הכל קומפלט.

אבקש דרישות אקוסטיות 

 לרבות מפרט ודו"ח אקוסטי.

 

הכל יבוצע עפ"י 
 התקנים

36.   
01.22.01.0080  

 תקרות גבס
מה הכוונה המחיר זהה לכל 
אלמנטי הגבס בתקרות ומה 

הכוונה המדידה לפי פרישה עד 
ס"מ מעל לתקרות  10לגובה 

אקוסטיות? באיזה גבהים יש 
 לבצע?

כל הגבהים 
 מפורטים בחתכים. 

החלק האנכי של 
הסינר עולה לגובה 

ס"מ מעל  10
התקרות 

 האקוסטיות.
37.   

01.22.03.0010  
אשי תקרת למלות עץ בלובי הר

האם הכוונה לתקרה של חברת  ובבית הכנסת
 ספירו?

תקרת למלות 
מחברת הכט או 

 חברת ספירו או ש.ע. 
38.   

01.40.01.0005  
אספקה והנחה של ריצוף באבן 

ס"מ  4טבעית מנוסרת בעובי 
-30דוגמת קיים בשטח במידות 

 ס"מ כולל חיתוך האבן 60

נבקש מחיר יסוד עבור אריח 

 4בעובי אבן טבעית מנוסרת 

 ס"מ דוגמת קיים בשטח

180  ₪ 

39.   
בסיור קבלנים 
נראה כי חדרי 
המדרגות ללא 

הכנות של מערכות 
 חשמל ומים.

 
איפה הנ"ל מופיע בכתב 

 הכמויות?

עבודות המערכות 
לפי פרטי המערכות. 

קידוחים במידה 
וידרשו מפורטים 

בכתב  79בפרק 
 הכמויות

בסיור קבלנים    .40

 נראה כי בממ"קים

אין צנרות מערכות 

בבטון כהכנה 

 משלב השלד

 

 
איפה הנ"ל מופיע בכתב 

 הכמויות?

 פיםראה סעי
06.02.005 
06.02.006 

לגבי שרוולים 
 חדשים
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41.   
בסיור קבלנים 

נראה כי מסביב 
למבנה יש איטום 

)כנראה פגוע( 
בקורות 

 יסוד/קירות בטון

 
 שלא נוספות עבודות מי אחראי על האיטום הנ"ל?

 בכתבות נכלל

 יתומחרו, הכמויות

 למסמכי בהתאם

 ויבוצעו המכרז

 המפקח באישור

 .בלבד

מופיע בכתב   
קומפ'  1כמויות 

 לעבודות במחסן

נבקש הבהרה מה כלול בקומפ'  
 הנ"ל

ון שלד נמדובר בתכ
ואיטום המחסן 

בהתאם לתכניות 
האדריכלות 
 העקרוניות.

האם ניתן למקם משרדים   שטח התארגנות  
לביצוע העבודות מחוץ זמניים 

 לשטח הפרויקט?

כן. בכפוף לתשלומי 
ארנונה/מסים עפ"י 

הנחיות עיריית 
 אריאל.

האם צריך להדפיס כל החומר     
כולל התכניות בשביל הגשת 

 המכרז?

 להדפיס צורך אין
 יתר. התכניות את

 לפי המסמכים
 במסמכיהרשום 
 .המכרז

המציע מופנה לסעיף  להגיש המכרז בעותק אחד?    
מחיר ותמורה.  – 7.1

יש להקפיד על 
 הוראות ההגשה. 

או  SKNלהגיש המכרז בקובץ     
bnr? 

 BNR 7.1ראו סעיף 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 תאריך:__________________________                           חתימת המציע:___________________          
 
 
 

 בברכה,                                                                                                               
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     
 ןבשומרו                                                                                                                             


