
 
 

 
 

 

  10/20מכרז פומבי מס' 
  במכון לרפואה מותאמת אישית שבבניין מדעי הטבעערכות מלביצוע עבודות גמרים ו

 אריאל בשומרון באוניברסיטת
 

 תשובות לשאלות הבהרה

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד
נבקש להאריך את    כללי  .1

תאריך הגשת שאלות 
 19/07/2020הבהרה עד ל

אין שינוי בתנאי 
 המכרז.

האם יש קבלן מוגדר    כללי  .2
מטעמכם למערכות 

 מתח נמוך?

כן, יש קבלן מוגדר 
 למערכת מתח נמוך

נבקש לקבל את    כללי  .3
פרוטוקול סיור 

 הקבלנים מטעמכם

 הועלה לאתר

 נבקש להשלים חסרים:   כללי  .4

חוברת רשימת -
 אלומיניום

 חוברת רשימת מסגרות-

 הועלה לאתר

אין התייחסות, או,      .5
תמחור לגופי תאורה 

האם  –בכתב הכמויות 
 נשכח?

גופי תאורה יסופקו 
ע"י המזמין. מקבלן 

נדרשת התקנה של 
 הגופים 

לא מופיע של מי הרכזת  גילוי אש     .6
בבניין ומול מי צריך 

לברר עלויות התחברות 
 למערכת

הרכזת הקיימת 
    בוצעה ע"י "טלפייר".

 

רשימת   .7
תוכניות 

 אדריכלות

חוברות רשימת מסגרות    
ואלומיניום רשומים 

ברשימה אך לא נמצאים 
 בין קבצי התוכניות

 הועלה לאתר

האוניברסיטה תוכל   0.4 4  .8
להעביר אליו את 

כתב הכמויות בקובץ 
למילוי  SKNה

 בתוכנת בינארית

האם נדרש להגיש  
 SKNבקובץ 

נדרש למלא קובץ 
מכרזית שישלח 
לקבלן בעקבות 

פנייתו ע"י מחלקת 
  מכרזים
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"הקבלן ישמש על פי  19.2, 19.1 39  .9

הסכם זה כ"קבלן 
ראשי אחראי" 

וכמבצע בניה, הן 
עבור עובדיו והן עבור 

עובדים וקבלנים 
אחרים מטעם 

 המזמין..." 

+ 

"... כן מתחייב 
פעולה הקבלן לשתף 

עמם ולאפשר להם 
את השימוש 

בשירותים 
ובמתקנים שהותקנו 

 על ידיו..."

נבקש להבהיר האם בגין 
השימוש במתקנים וכן 
בגין השירותים שיספק 

לקבלנים ולגורמים 
מטעם המזמין תשולם 
לקבלן תמורה כקבלן 

 ראשי אחראי?

הקבלן לא נדרש לתת 
שירותים לקבלנים 

וגורמים מטעם 
 המזמין, אך נדרש

 לשתף פעולה עימם

10.  46 ,59 34.1, 

57.2.2 

"...  ככל ולא יעמוד 
הקבלן במועדים 

הקבועים בהסכם זה 
מתחייב הקבלן 

לשלם לאוניברסיטה 
את הפיצויים 

המוסכמים בגין 
איחורים הקבועים 

בפרק יא' להסכם זה 
עבור כל יום 

 איחור...".

האם ניתן להבהיר כי 
איחור בר פיצוי הינו 

מסיבות כזה שנגרם 
הנעוצות בקבלן או במי 

 מטעמו?

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

של סך  10%" 58.1.1, 55.8 60, 58  .11
חשבונות הביניים 

יעוכבו עד לאחר 
 אישור חשבון סופי".

+ 

"להבטחת מילוי 
התחייבויותיו על פי 

החוזה ימציא הקבלן 
למזמין עם חתימת 

החוזה ערבות 
בנקאית ... שסכומה 

מערך  10%יהיה 
 החוזה..."

לאור העובדה כי 
הביטחונות לתקופות 

הביצוע שנדרש הקבלן 
להעמיד עומדות על 

מהיקף החוזה,  20%
נבקש להבהיר האם ניתן 

להפחית את היקף 
הביטחונות הכולל 

לתקופת הביצוע כך 
 15%שיעמדו על 

 כמקובל וכנהוג בשוק>

ימחקו  55.8סעיף 
" 10%המילים: " 

ובמקומם יבואו 
 ." 5%המילים "
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של מי מערכת גילוי      .12

 עשן?
הרכזת הקיימת 

 בוצעה ע"י "טלפייר". 
)מדובר במערכת 

משולבת לגילוי עשן 
 ומערכת כריזה(

הרכזת הקיימת  ?של מי מערכת כריזה     .13
 בוצעה ע"י "טלפייר". 

)מדובר במערכת 
משולבת לגילוי עשן 

 ומערכת כריזה(
האם הוחלט על דרכי      .14

 גישה לקומות?
התארגנות שטח 

קיים מצפון לאגף 
 המזרחי

האם נקבע מיקום      .15
 ?מכולות לפינוי פסולת

התארגנות שטח 
קיים מצפון לאגף 

 המזרחי
האם יש פרוטוקול של      .16

 ?הסיור קבלנים
הפרוטוקול פורסם 

 באתר
אם מעבים כבר הותקנו      .17

 , אם כן איזה ומי הספק
 לא הותקנו מעבים

סימון תוכנית גג עם      .18
מעבים שייכים לפרויקט 

עם סימון מיקום, 
 או  HPתפוקה , וגם

HR  

 VRFמערכת  נהיש
 .HPמטיפוס 

המערכת של סמסונג 
רק ציוד פנימי של )

(SAMTAC . 
המעבים מזינים את 
 .המאיידים שבקומות
יש גם צ'ילר נוסף על 

 הגג
 7-12שנותן מים 

ליט"אות . היט"אות 
 קיימות.

  
לפי הרשום בכתב  במה מדובר אופטי מולטילדסיב  08.002.360   .19

כמויות, מפרט טכני 
 ותכניות 

לפי הרשום בכתב  במה מדובר אביזר קצה  08.06.360 11  .20
כמויות, מפרט טכני 

 ותכניות
מנגנון פתיחה  30.13.0070 53  .21

 אוטומטי חשמלי 
המנגנון הוא חלק  חסר פירוט 

 אינטגרלי מהדלת.
מדובר במנגנון 

ספציפי של הספק 
המומלץ או שוו"ע 

והתימחור יינתן ע"י 
 אותו ספק. 
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שימוש במעלית: האם    כללי  .22

אפשר להשתמש 
במעלית לשינוע חומרים 

 כלים ופועלים?
 

אין שימוש במעלית 
של הבניין )לא 

להעלאת הציוד ולא 
לפועלים(. בכל אופן 

יש גישה לקומות 
מהמרפסות 
 ומהמדרגות.

 
חניות: האם נקבל    כללי  .23

אישורי כניסה למכוניות 
קבלנים לפי הצורך כולל 

כניסה של משאיות 
חומרים ובאיזו צורה 

 התיאום מתבצע?
 

קיימת חניה 
לקבלנים בקרבת 

 האתר 

האם הקבלן המבצע    כללי  .24
יקבל מקום ושטח 
התארגנות ברחבה 

 בצמוד לבניין
 

ושטח מקום קיים 
התארגנות לטובת 

וקבלני הקבלן 
בקרבת  המשנה
 האתר

שעות עבודה רעש    כללי  .25
 חציבות וקידוחים?

 

 4 -בבניין קיימות כ
כיתות ומתקיימים 

לימודים ע"פ הנחיות 
משרד הבריאות. 

הקבלן מתבקש 
לגלות התחשבות 
כמצוין במסמכי 

 המכרז.
 

צורת תשלום לא ברור    כללי  .26
תוך כמה זמן מרגע 

 אישור החשבון ?
 

 56.5מפנים לסעיף 
 למסמכי המכרז

האם הכתב כמויות בנוי    כללי  .27
בהתחשב על מערכות 

 ?קיימות

על הקבלן יהיה 
להתחבר אל 

התשתיות והמערכות 
הקיימות בהתאם 

לתכנית של המכרז 
הנוכחי, כמפורט 

במסמכי המכרז. כל 
יועצי הפרויקט 

התחשבו במצב קיים. 
כל התוכניות וכתב 

כמויות נבנו בהתאם 
  .לזה
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ס'  -ערבות ביצוע   .28

+ נספח  58.1
 ערבויות

נבקש להפחית את  
וודאי על  5%הערבות ל 

רקע בטוחות נוספות 
מצטברות: עיכבון וכן 
תנאי תשלום נדחים, 
כמו גם תניות שיפוי 

 וקיזוז נרחבות.
ככל ששכר החוזה אינו 
מוצמד למדד, נבקש כי 

באופן הדדי גם 
 הערבויות לא תוצמדנה.

ת באשר לאיסור התנגדו
לחילוט ערבות סעיף 

יש להוסיף בסוף  -58.1.5
הסעיף, "אלא בעילות 

שהוכרו על פי 
 החוק/הפסיקה".

אין שינוי במסמכי 
המכרז למעט אי 

הצמדת ערבות 
 .הביצוע

נבקש להפחית את   נספח ה' -עיכבון   .29
 5%העיכבון ל 

לא קיים עיכבון 
 בנספח ה'

סדר עדיפויות    .30
ס'  –במסמכים 

3.5 

להבהיר שמא נבקש  
סדר עדיפות בסעיף, חל 

 בקשר לביצוע?

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 -תנאי תשלום   .31
 חשבונות ביניים

 ונספח ה'  55ס' 

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  -55סעיף 

מהו המועד שבו 
שרת החשבונית ע"י מאו

נציג האוניברסיטה? 
מבלי לגרוע, נבקש  

להגדיר מועד שיספר 
מחודש ביצוע. נבקש 

 מחודש ביצוע. 45שוטף 

הנחיות  –נספח ה' 
 ממונה הביטוח.

 
ימחקו  5.8סעיף 

המילים "על פי אבני 
 דרך או".

 
 -לנספח ג 60.3סעיף 

חוזה  ימחקו המילים 
 "אבני דרך".

 
 55.1מפנים לסעיף 

בדבר מועד אישור 
 החשבונות 
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הצמדה למדד    .32

 -תשומות הבנייה
 53.1סעיף 

של מדובר בפרויקט  
בפרויקטים מסוג  שנה.

מקובלת  ובהיקף זה,  זה
הצמדה למדד תשומת 

הבנייה כאשר מדד 
היסוד הינו מועד הגשת 

ההצעה. מה גם שיש 
לא  –לשמור על הדדיות 
סביר כי הפיצויים 
והערבויות יוצמדו 

, בעוד שהתמורה למדד
 אינה מוצמדת.

אין שינוי בתנאי 
 המכרז

תשלום בגין    .33
 איחור בביצוע

מבקשים להבהיר כי  
יחול בגין עיכוב הפיצוי 

רק עקב מעשה/מחדל 
של הקבלן ו/או מי 

 מטעמו. 
נעיר כי הפיצוי שנקבע 

ליום, אינו  0.4%על 
מקובל וחורג באופן 

מהותי מהמקובל בשוק. 
  0.1%נבקש להפחיתו ל 

כמו כן נבקש תקרת 
מקסימום של פיצויים, 

כדי להימנע מכפל פיצוי 
משכר  5%) מוצע 

 החוזה(.
ככל ושכר החוזה אינו 

נבקש לבטל את מוצמד 
ההצמדה של הפיצויים 

למדד על פי עיקרון 
 ההדדיות.

אין שינוי בתנאי 
המכרז למעט אי 

 הצמדת הפיצויים.

עמלת קבלן    .34
ראשי/קבלנים 

 ממונים

ככל שישנם "קבלנים  
ממונים" מטעם 

 אנו מבקשיםהמזמין, 
 לדעת באיזה תחומים. 

רווח  8% אנו מבקשים
)מהיקף התקשרות עם 

 בגיןה( הקבלן הממונ
קבלנים ניהול 

מטעם  אחרים/ממונים
בגין  12% -המזמין, ו

)ככל קבלני משנה 
התקשרות שתידרש 

שלנו עם קבלן ישירה 
 מטעם המזמין(.

אין שינוי בתנאי 
 המכרז.
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סמכויות ו/או    .35

 החלטות המפקח
כללי )ראה גם  –

 (9ס' 

יש להבהיר כי הן  
תקפות לשלב הביצוע 

בלבד. אין 
סמכויות/החלטות ב

כדי לגרוע  המפקח
מטענות הצדדים 

 בהליכים משפטיים.

הוראות ההסכם 
והמכרז אינן גוברות 

 .על הוראות החוק
אין שינוי במסמכי 

 המכרז

 שיפויכל תניות    .36
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 בתנאי 
 המכרז

על מי מוטלת האחריות    4טופס    .37
ועלות הטיפול מול 

 ?4הרשויות בטופס 
 יובהר כי תשלום אגרות

)כגון  4בלבד לטובת ט' 
באחריות  –הג"א/חח"י( 

 וע"ח המזמין.
האם לוחות הזמנים 

שהוגדרו כוללים בתוכם 
 ?4טופס  הוצאת

אחריות לקבלת על 
 4המזמין טופס 

בכפוף לכך שהקבלן 
המבצע אחראי לספק 

 ,את כל התוכניות
האישורים 

והמסמכים וכל 
הנדרש כגון אך לא 

 , AS רק: תוכנית
 M A D Eאישור 

 'מכון התקנים וכו
וכל הפעולות דרשות, 

על מנת נ ה 
שהאוניברסיטה תוכל 

להגיש את הבקשה 
לתעודה. לא תינתן 

תוספת זמן בגין נושא 
 .זה

סעיף  -שמירה   .38
26.1 

נא להבהיר איזה כוח  
משטרתי דרוש? בד"כ 
נדרשת חברת שמירה 

 באתר.

 
לפי מסמכי המכרז 

 ודרישות העירייה
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אחוז ההשתתפות   44סעיף  -ביטוח   .39

בביטוח קבלני הינו גבוה 
מאד מהמקובל ועולה 

בהרבה על העלות. 
ולפיכך נבקש להעמיד 

הקיזוז על את אחוז 
הוא סכום סביר  0.4%

 ומקובל.
כמו כן, נראה שיש 
סתירה בין  נספח 

הביטוח )ופרק הביטוח 
( לנוסח 44בסעיף 

אישורי קיום ביטוח, 
שכן אם המזמין מבטח 

בביטוח עבודות 
קבלניות ומקזז לקבלן 

בגין כך, לא ייתכן 
שהקבלן יידרש לתת 
אישור קיום ביטוח 

המתייחס לפוליסה זו 
עם המזמין. שהיא מט

נבקש לקבל אישור קיום 
 ביטוח מעודכן ותואם .
כמו כן בנספח הביטוח 

לאחר  1.3בסעיף 
המילים "הכללת שמו 

של הקבלן" נבקש 
שיתווספו המילים " 

ו/או קבלני המשנה 
 מטעמו".

נבקש לקבל העתק 
הפוליסה וכן סקר 
סיכונים שנערך עי 

המבטחת, לעיון יועצי 
 הביטוח מטעמנו.

 
אחוז לעניין 

אין ההשתתפות 
 שינוי בתנאי המכרז. 

 
 

לעניין אישור 
הביטוח, אין שום 

סתירה מול ביטוחי 
המזמין )העבודות 

 הקבלניות(.
ביטוחי הקבלן 

הנדרשים באישור 
הביטוח הם 

"ביטוחים 
משלימים" בנוסף 
לביטוח ה"עבודות 

 הקבלניות".
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תקופת הבדק    .40

סעיף  והאחריות
46 

 בדקנבקש כי תקופות ה 
תהיינה, לכל  והאחריות

חוק הוראות לפי היותר, 
על פניו  .המכר בלבד

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 

וע למנות גורם קב
מטעמו שיהא איש 

הקשר לנושאי בדק 
 וירכז את הפניות. 

 
אין שינוי במסמכי 

 המכרז

הפסקת עבודה    .41
מטעם המזמין 

 49ס' /

עבודה מטעם המזמין  
שאינם עקב הפרת 

מטעם הקבלן, הסכם 
בפיצוי  אמורות לזכות

לאחר הליך של הצגת 
אסמכתאות, כגון: 
סחורה שהוזמנה, 

הוצאות, תקורות וכו'. 
 לתקן נושא זה.נבקש 

 
אין שינוי במסמכי 

 המכרז

הפחתה של    .42
 (6.3)ס'  עבודות

נבקש להבהיר כי  
ומעלה  20%הפחתה של 

תב מסעיף מסוים בכ
)שלא עקב  הכמויות 

ת הסכם ע"י הפר
( תזכה את הקבלן

הקבלן בפיצוי כפי 
שיקבע בין הקבלן 

]יובהר כי  והפיקוח.
כוונתו למצבים בהם 

מוציאים תכולת עבודה 
שתומחרה ומעבירים 

לקבלן אחר, שלא עקב 
 הפרה[.

 
אין שינוי במסמכי 

 המכרז



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד
 -פקודת שינויים   .43

 40, 39ס' 
אנו מבקשים שהתמחור  

יהיה עלפי דקל בהנחה 
. אין הסכמה 10%של 

לביטול מקדמים 
הקבועים בדקל ו/או על 

החלת ההנחה גם על 
 הרווח הקבלני.

כמו כן חסרה הסדרה 
חוזית לפיה במקום בו 
יוסכם על תמחור לפי 

הצעת מחיר/תמחירים, 
יתווסף רווח קבלני של 

 , כמקובל בענף.12%

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 
 
 
 
 
 
 

ויתור על זכות    .44
 66סעיף  -עיכבון

מבקשים כי יכתב  
"בכפוף לתשלום 

 חשבונות מאושרים".

 אין שינוי במסמכי
 המכרז

מילוי ריצפת גרניט  01.10.03.0040   .45
פורצלן בחומר עד 

לקבלת גמר מושלם 
להתקנת אריחי 

PVC 

הכוונה לביצוע  האם
מדה על גביי ריצפת 

גרניט פורצלן? נבקש 
 להגדיר את עובי המילוי

לא, אין קשר בין 
סעיף מדה לסעיף 

 ריצוף.
אין אפשרות להגדיר 

 –עובי המילוי 
הכוונה להגיע לגמר 

מושלם בהתקנת 
 PVCאריחי 

 
יציקת מדה מתפלסת  02.10.40.0018   .46

 3÷10בעובי שבין 
מ"מ עבור תשתית 

להנחת והדבקת 
 PVCגלילי 

היח' בכתב כמויות  
הינה: "מטר". נבקש 

 מ"ר -לשנות ל

 הבקשה מתקבלת.
 היחידה היא מ"ר. 
ההתייחסות בכתב 

הכמויות תהא בסעיף 
 זה לשטח מ"ר

חוברת רשימת  כללי   .47
 אלומיניום

לא צורפה לחומר 
 נבקש לקבל -המכרז 

 הועלה לאתר

חוברת רשימת  כללי   .48
 מסגרות

לא צורפה לחומר 
 נבקש לקבל -המכרז 

 הועלה לאתר

תנאי החוזה המפורטים,      .49
ים, לרבות המסחרי

יסגרו בין הצדדים 
, לרבות לאחר זכייה

 סוגיות ביטוח.

הבקשה נדחית. ללא 
 שינוי בתנאי המכרז. 

 
 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.

 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.
 בברכה,

 אוניברסיטת אריאל
 בשומרון

 
 

                                                                                                           תאריך:_____________________                                                     חתימת המציע:_________________    


