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 תשובת המכללה בקשה/שאלה סעיף עמוד

 כללי 
האם זה הכתב כמויות  היכן מופיע מסמך ח'?

 ?))הצעת המחיר

מסמך ח' הינו הצעת המחיר. לאחר שמירת 

ההצעה בבנארית, יש להוציא פלט מודפס, 

וחתימת המציע לחתום עליו בחותמת 

 ולהכניס למעטפה בהתאם להנחיות המכרז.

 כללי 
האם מילוי כתב הכמויות מתבצע ידנית או 

 ?באמצעות בינארית

באמצעות לינק לבינארית אותו מקבל כל 

 מציע אשר שילם דמי השתתפות במכרז.

 כללי 

 2עותקים במעטפה מס' 2כיצד ההצעה מוגשת ב

ולחתום גם האם צריך לצלם את כל חוברת המכרז 

 על החוברת מקור וגם על הצילום?

 9סעיף  10ראה הנחיות מפורטות בעמ' 

 ?האם בפרוייקט זה צריך למנות עוזר בטיחות כללי 
 52ראה הנחיות בגוף המכרז, לרבות בעמ' 

  13סעיף 

8 
5.1  +

5.3 

נדרשת תעודת התאגדות + תעודת רישום בתוקף 

נתקלים  עם העתק נוטריוני, זו פעם ראשונה שאנו

בדרישה להעתק נוטריוני, האם ניתן להסתפק 

 ?בתעודות חתומות ע"י עו"ד

 ניתן להסתפק בתעודות חתומות ע"י עו"ד

 .)חתימה + חותמת ומס' רישיון(

 הצהרת הקבלן. –ראה נספח ז'  התבקשנו להוסיף תצהיר , לא צורף נוסח.  5.2 8

 טרם צורף באתר פרוטוקול סיור קבלנים  6.4 8

שיש צורך ובמסגרת מסמכי הבהרות ככל 

באים לידי ביטוי נושאים שעלו בסיורי 

 הקבלנים

15 14.1.2 

מופיע כי יש לצרף להגשה את החוזה  14.1.2בסעיף 

על נספחיו )לרבות תוכניות ושרטוטים, אם צורפו( 

סותר זאת כי רשום למעט התוכניות  14.6אך סעיף 

צע עצמן, מה הנכון מבין הסעיפים? ההגשה תתב

 עם התוכניות או ללא התוכניות?

 אין צורך להחזיר את התוכניות.

קובץ 

רשימת 

 תוכניות
11 ,12 

תוכניות שלא קיבלנו עם החומר וגם לא  2ישנן 

התוכניות מופיעות ברשימת תוכניות  צורפו לאתר.

 : 11+12המצ"ב של חשמל ומיזוג מספר ברשימה 

SU-Level(+1.44)  1.44תכנית תאום מערכות מפלס + 

SU-Level(-1.44   1.44תכנית תאום מערכות מפלס – 

תוכניות סופרפוזיציה יסופקו לזוכה בשלב 

 הביצוע ולא במסגרת תוכניות המכרז

16 15.3 
אין באתר כתב כמויות בקובץ בנארית אך ורק 

PDF  הנושא דחוף-מבקשים לקבל קובץ בנארית 

נשלח לינק לבינארית לכל משתתף אשר 

 השתתפות במכרז.שילם דמי 

 לא צורף שאלון שביעות רצון ללקוחות.  17.9.3 19
ראה נספח ג'. יש לפרט את שמות ופרטי 

 הלקוחות בהתאם להנחיות בנספח ג'.

  
לא קיימת תוכנית מפורטת/פרט למחיצות טרספה 

 אבקש לצרף

תוכניות הבמסגרת ופרט יסופקו פריסה 

 .לביצוע
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נגרות מופיעים הרבה פריטים שהגדרתם  6פרק 

"משוחזר" ארצה להבין מבחינת הביצוע מה 

 הכוונה? 

יש לקרוא בעיון את המפרט המיוחד 

והפרטים האדריכלים, חלק מהפריטים 

אופיינו בהתאם למה שהותקן במבנה בעבר 

 ולכן המילה משוחזר. 

  
גילוי אש רשום התחברות לרכזת קיימת נשמח 

 י הרכזתלדעת של מ

תבוצע רכזת עצמאית שתחובר בבית רכטר 

 לרכזת נוספת שנמצאת במבנה אחר סמוך

  
בקרת מבנה האם יש  15.5בפרק המיזוג יש פרק 

 קיימת או שלקחת בחשבון התמחור מערכת חדשה

אין מערכת בקרה קיימת, תבוצע מערכת 

 במסגרת הפרויקט

 ?נדרשסעיף נירוסטה בפרט ברזל, איזה מעקה  06.5.003 
בהתאם  מעקה נירוסטהבמרפסות יותקן 

 לפרט האדריכלי

 ביסוס המעלונים במפלס המרתף ?האם המעלונים יורדים למפלס המרתף  

  

איך ניתן לבצע שחזור והטבעות על בטון חשוף 

בשיקום בטונים? אנא הגדירו חומר / ספק 

 מתאימים

לביצוע ויצירת שבלונות ישנן מגוון שיטות 

 .הבטוןשחזור הטבעת 

  
האם נדרש לפנות את הקרקע לביצוע מערכת ביוב 

 ?וניקוז מי גשם מתחת למבנה

ככלל לא נדרש לפנות קרקע מתחת למבנה 

והחלל הקיים מספק, יחד עם זאת יתכן 

וידרש פינוי מקומי כפועל יוצא של מפלס 

 הצנרת

 18.1.030 
 מטר  20,000הכמות כבל בחוזה מופיע 

 טעות ויעודכן בהמשך ?האם זו הכמות או שזאת 

הכמות תקינה והינה למדידה בהתאם 

 לביצוע בפועל

 


