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 2022, פברואר  24
 כולל דף זה  8מתוך  1דף 

 לכבוד 
 01/2022מציעים, מכרז פומבי 

לביצוע עבודות אספקה והתקנה מזגנים מפוצלים עיליים )חד פאזיים ותלת פאזים( במוסדות חינוך  
 וציבור, ברחבי גבעתיים 

 
 שלום רב, 

 2022/01מכרז פומבי   -ועדכונים  ותהבהרשאלות, תשובות, הנדון: 
 

כל מתקן שיותקן יישא תו תקן של מכון התקנים    3.16סעיף  6בהתאם לעמוד  :הבהרה .1
עמידה בתקן הישראלי ואישור של מכון התקנים  כל מתקן נדרש למובהר כי  הישראלי
 . הישראלי

 מחיצות, מחסומים" נבקש למחוק את המילים "גדרת בטחון,  3.6סעיף  5עמוד  :שאלה .2
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

נבקש להוסיף את המילים "מיזוג אויר" לאחר המילים "פועלות   4סעיף  13שאלה : עמוד  .3
 מערכות". 

 מדובר על מערכות מיזוג אוויר נשוא המכרז  –: מאושר : תשובה
לנימוקים סבירים" לאחר נבקש להוסיף את המילים "ובהתאם   5.3סעיף  13שאלה: עמוד  .4

המילים "לשביעות רצונו של המנהל". וכן נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט  
 ". "ובכפוף לקיום שימוע לקבלן על מנת לאפשר לו לתקן את הדרוש תיקון

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
ה - א אנו מצהירים כי מוקד השירות של החברה פעיל בימים  10.3 סעיף 18: עמוד  שאלה .5

 . בלבד בשאר השעות המוקד סגור 08:00-13:00וביום ו'  08:00-17:00בשעות  
 במסמכי המכרז (1)נספח א' הכל בהתאם למפרט הטכני -אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 

 נבקש להוסיף את המילה "קצוב" לאחר המילים "כל סכום" 11.4סעיף  18שאלה : עמוד  .6
 המכרז תשובה: אין שינוי במסמכי 

נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט "מבלי לגרוע מהאמור   13.1 סעיף 20שאלה: עמוד  .7
לעיל, לצורך ביצוע מכלול העבודות יהיה רשאי הקבלן להתקשר עם קבלני משנה, ובלבד 

 שהדבר לא יגרע מאחריות הקבלן בהתאם להסכם זה ועפ"י כל דין". 
 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 

נבקש למחוק את המילים "אחת לחצי שנה" ומקום לכתוב "על  13.7סעיף  21עמוד שאלה:  .8
 פי דרישה" . 

 תשובה: מאושר 
 נבקש למחוק סעיף זה.  15.3סעיף  22עמוד שאלה:  .9

 אין שינוי במסמכי המכרז  תשובה:
  14נבקש להוסיף את המילים "ובכפוף להודעה מוקדמת בת   15.4סעיף  22שאלה: עמוד  .10

ימים על מנת לאפשר לקבלן לתקן את הדרוש תיקון" לאחר המילים "שיקול דעתה  
 הבלעדי". 
 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 

 נבקש למחוק סעיף זה.  15.6סעיף  22שאלה: עמוד  .11
 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 

לכתוב "על פי  נבקש למחוק את המילים "באופן בלעדי" ובמקום  16.1סעיף  22עמוד שאלה:  .12
 דין". 

 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 
נבקש למחוק את המילים "באופן בלעדי" ובמקום לכתוב "על פי   16.2סעיף  22שאלה: עמוד  .13

 דין". בנוסף נבקש להוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק" לאורך הפסקה". 
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 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 
נבקש למחוק את המילים "באופן בלעדי" ומקום לכתוב "על פי  16.3 סעיף 23שאלה: עמוד  .14

 ועוד למחוק את המילים "ו/או בעקיפין".  דין" וכן למחוק את המילה "כל" לאורך הפסקה.
 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 

נבקש למחוק את המילה "לכל" לאחר המילים "יהיה אחראי".   16.4סעיף  23שאלה: עמוד  .15
 ת המילים "מכל סוג" ובמקום לכתוב "ישיר" וכן למחוק א

 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 
 נבקש למחוק את המילה "יפצה".  16.6סעיף  23שאלה: עמוד  .16

ולהוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק". וכן להוסיף את המילה "סבירים" לאחר 
 המילים "והוצאות משפט". 

 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 
נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט "ובלבד שיעד קיימה    18.1.5סעיף  23שאלה: עמוד  .17

 שימוע לקבלן ואפשרה לו להשמיע טענותיו". 
 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 

נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט "בכפוף להודעה    18.2.2סעיף  23שאלה: עמוד  .18
 את ההפרה".ימים שתאפשר לקבלן לתקן  14מוקדמת בת 

 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 
נבקש להוסיף את המילה "סבירה" לאחר המילים "מכל   19.1סעיף  24שאלה: עמוד  .19

 סיבה". 
 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 

נבקש להוסיף את המילה "קצוב" לאחר המילים "מכל סכום"  20.3סעיף  25עמוד שאלה:  .20
המילים "בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב" ובמקום הפסקה. ובנוסף למחוק את  לאורך

ימי עסקים שתאפשר לו לתקן את ההפרה   7לכתוב "בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן בת 
 בגינה דרוש הקיזוז". 

 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 
 נבקש למחוק סעיף זה.  21.2סעיף  25שאלה: עמוד  .21

 אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 
אנו מצהירים מלכתחילה כי לחברתנו אין כלל מתקינים עובדי חברה  22.2סעיף  26עמוד  .22

ולכן אנו  .וביצוע העבודות במידה שנזכה יבוצע ע"י קבלני משנה הקשורים בחוזה איתנו 
מבקשים לאשר מלכתחילה העסקת קבלני משנה לביצוע ההתקנות בכפוף לכך שהאחריות 

 תנאי הסכם זה תישאר בידי הקבלן הזוכה במכרז המלאה לביצוע העבודות עפ"י 
הקבלן אינו רשאי לבצע את מכלול העבודות ו/או את  , אין שינוי במסמכי המכרז תשובה:

חלקן באמצעות קבלן משנה או קבלני משנה, אלא אם קיבל את אישורה של יעד, מראש 
ת מכלול  ובכתב, לזהותו של קבלן המשנה או קבלני המשנה, באמצעותם ביקש לבצע א

 . העבודות ו/או את חלקן
נבקש למחוק את המילים "באופן בלעדי" ובמקום לכתוב "על פי   22.2סעיף  26עמוד שאלה:  .23

 דין". וכן להוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילים "כל נזק". 
 אין שינוי במסמכי המכרז  תשובה:

נזק אחר שיגרם או נבקש למחוק את המילים "והנלוות וכן כל   3.2סעיף  34שאלה: עמוד  .24
 עשוי להיגרם". 

"קבלן" לא תהיה כל זכות לטענה מכל סוג שהוא"  -וכן נבקש למחוק את המילים "ול 
ימים שתאפשר לקבלן  14ובמקום לכתוב "וזאת בכפוף להודעה מוקדמת מצד המזמין בת 

 לתקן את ההפרה". 
 אין שינוי במסמכי המכרז  תשובה:

חודשים עבור   24כי משך זמן האחריות הוא ל   נכתב 33בעמוד  35, 33שאלה: עמודים  .25
 שנים . 3נכתב כי משך זמן האחריות הוא   35האספקה והן עבור ההתקנה , אך בעמוד 

 נבקש לדעת מהו משך זמן האחריות הנכון ? 
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חודשים עבור  24חודשים עבור המזגנים ו  24תשובה: תקופת האחריות והשירות הינה בת 
דת השלמה לכל העבודה או מיום ביצוע כל התיקונים )להלן  ההתקנה וזאת מיום הוצאת תעו

 ( במסמכי המכרז 1במפרט הטכני )נספח א' כמפורט  "תקופת האחריות"(.
נבקש לדעת עבור אילו מזגנים נצטרך לתת שירות ? מפוצלים ? מיני מרכזי  35עמוד שאלה:  .26

 והן נבקש לדעת כמויות ?  ? אינוורטר.
במסגרת מכרז זה המציע יידרש לספק ולהתקין מזגנים מפוצלים עיליים )חד פאזיים תשובה: 

כמפורט  ותלת פאזים( ולהתקין מערכות חדשות במוסדות חינוך וציבור ברחבי גבעתיים
 במסמכי המכרז   (2)נספח א'מחירונים ואומדן כמויות  ו( 1במפרט הטכני )נספח א' 

 נבקש לדעת מה כוללת ההתקנה ?  36עמוד שאלה:  .27
)נספח מחירונים ואומדן כמויות  ( ו1במפרט הטכני )נספח א' למפורט תשובה: הכל בהתאם 

 במסמכי המכרז.   (2א'
 בתפוקת הקירור.   8%נבקש לקבל סטייה של  36שאלה: עמוד  .28

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז. 
נבקש לדעת האם בסעיפי אספקה והתקנה של מזגנים האם ההתקנה כוללת    36שאלה: עמוד   .29

 מטר צנרת.?  10מטר צנרת או  6
 במסמכי המכרז.   ( 2)נספח א'מחירונים ואומדן כמויות בלמפורט תשובה: הכל בהתאם 

נבקש להוסיף סעיף "דרישה לחילוט הערבות שתימסר בדוא"ל, פקס או כל    42שאלה: עמוד   .30
 לא תחשב למסירה".  –אמצעי אלקטרוני אחר 

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
ג'   .31 נספח  סעיף    –שאלה:  לפי    1ביטוח  העבודות  מכלול  "ו/או  המילים:  את  למחוק  נבקש 

המילים "כל תקופת ההתקשרות". ועוד נבקש למחוק את המילים: "כל עוד ההסכם" לאחר 
ולא פחות מ דין  פי  על  ולאחר המילה    7  -קיימת אחריות  שנים ממועד סיום ההתקשרות" 

 שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם".  3"כאמור" להוסיף את המילים: " למשך 
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

 נבקש למחוק את המילים "ו/או חומרים מכל סוג שהוא".  2.1סעיף  שאלה: ביטוחי הקבלן .32
 תשובה: מאושר 

נבקש למחוק את המילים "בביצוע העבודות" ובמקום לכתוב    2.2שאלה: ביטוחי הקבלן סעיף   .33
"במתקנים ובסביבתם". ועוד נבקש להוסיף לאחר המיליה "משקה" את המילים "שהוגש  

 ככיבוד". 
 תשובה: מאושר 

 נבקש למחוק את המילים "/ואו מוצרים נלווים".  2.5סעיף חבות המוצר ביטוח  שאלה: .34
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

ביטוח   .35 מ    5סעיף  שאלה:  יאוחר  "לא  המילים  את  למחוק  המילים   7נבקש  לאחר  ימים" 
וכן נבקש למחוק את המילים "למשך כל תקופת ההתקשרות /או העבודות  "להמציא ליעד". 

 ההסכם" ובמקום לכתוב " כל עוד הסכם זה בתוקף."על פי 
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

וכן למחוק את המשפט    8שאלה: ביטוח סעיף   .36 :ו/או לסביבתו"  נבקש למחוק את המילים 
  "ו/או בגין נזק תוצאתי שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור".

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
סעיף   .37 ביטוח  ל  9שאלה:  בהסכמי נבקש  לכלול  אחראי  יהא  "הוא  המילים:  את  מחוק 

בסעיף   כאמור  בנוסח  פטור  סעיף  הנ"ל  הגורמים  עם  לפיו    8ההתקשרות  סעיף  וכן  לעיל, 
הגורמים הנ"ל מחוייבים לאחוז בביטוחים "גב אל גב" עם ביטוחי הקבלן, למעט בכל הנוגע  

קומן לכתוב: "ידאג כי בידי ובמ לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר .... ועד סוף הפסקה.  
 קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם" 

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
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מבוקש להוסיף בסופו את המילים: "על אף האמור לעיל, אי המצאת   10שאלה: ביטוח סעיף   .38
ימים ממועד בקשת   10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. 
מן: "על אף  תשובה: הבקשה אינה מאושרת. יחד עם זאת, בסיפא תתווספנה המילים כדלק

עד   איחור של  כי  בזאת  לעיל, מוסכם  בגין   10האמור  ימים בהמצאת חידוש אישור הביטוח 
 הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם". 

   313,314,316שאלה: אישור קיום ביטוחי הקבלן סעיף רכוש נבקש למחוק את הקודים :  .39
 תשובה: מאושר 

   307,322אישור קיום ביטוחי הקבלן צד ג' נבקש למחוק את הקודם : שאלה:  .40
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

   309נבקש למחוק את הקוד : ת אישור קיום ביטוחי הקבלן אחריות מקצועישאלה:  .41
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

נבקש   2.1סע'    3עמ'    5.1סע'    1עמ'    תנאי סף למשתתפים  –  2מסמך מס'    1שאלה: מסמך מס'   .42
"המציע" את המילים "או מי מטעמו". תיקון זה יאפשר  להוסיף אחרי המילה )הראשונה(

את הרחבת מספר המציעים במכרז והגדלת היעילות הכלכלית לרשות, מבלי לגרוע מאיכות  
העבודה ומדרישות החוזה )אשר אף מהוראותיו עולה כי אין מניעה להעסקת קבלני משנה 

  2.2-2.4) 5.2-5.4המזמין(. זאת ועוד, תנאי הסף המקצועיים הקבועים בסעיפים  בתיאום עם
בהתאמה(, מבטיחים כי למציע תהיינה יכולות מוכחות לביצוע העבודות כקבלן ראשי, ובכלל  

 זאת באמצעות קבלני משנה. 
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

  2סעיף   5.2-5.3סע'  1( עמ' 62נספח ד' להצעת מציע )עמוד   1מסמך מס'  שאלה: .43
לנספח ד' להצעת    2, בסעיף  16-20הדרישה הינה להצגת ניסיון לשנים    5.2בסעיף  

בשנים    מציע ניסיון  להצגת  הינה  הדרישה 16-21הדרישה  מהי  הבהרתכם  אנא   .
 המחייבת. 
   2016-2021בהתאם לתנאי הסף סיון שנים יתשובה : נ

 

. אנא הבהרתכם  5.3ולא לסעיף    5.2לנספח ד' להצעת מציע מתייחס לסעיף    2סעיף  
 או די במילוי הטבלה בסעיף  5.3האם יש צורך להגיש מענה פרטני לדרישות סעיף 

להזמנה להציע הצעות )סעיף    5.3יש צורך גם במענה פרטני לדרישת סעיף   תשובה:
 ניתן לתת מענה זה גם באמצעות הטבלה(   –למכרז  2.3

 
 

מבוקרים  כספיים  דוחות  בצירוף  צורך  ואין  התצהיר  במילוי  די  כי  הבהרתכם  אנא 
 להצעה. 
 מכרזמסמכי ה ל  8.6סעיף  תשובה:

 \  4מצוין כי על המשתתף לציין בסעיף  5בסע'  5סע'  7ההצעה עמ' מסמך הגשת  שאלה: .44
 ההצעה את הסכום הכולל המוצע על ידו עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז.   לכתב

לכתב ההצעה מצוין כי    3לכתב ההצעה אין מקום להשלמת הסכום המוצע. בסעיף    4בסעיף  
 יש להשלים את אחוז ההנחה.

 . 3ינה למילוי אחוז הנחה למחירון בסעיף נבקש הבהרתכם כי הדרישה ה
המכרז  תשובה: למסמכי  בסעיף  ,  בהתאם  יציין  מספר    4המשתתף  )מסמך  ההצעה    4לכתב 

 למסמכי המכרז( את הסכום הכולל המוצע על ידו עבור ביצוע העבודות נשואות המכרז.  
בהצעתו   לנקוב  המציע  על  כי  בזה,  אחידמודגש  הנחה  אספקה    בשיעור  עבודות  על  שיחול 

. לא תתקבלנה הצעות  25%והתקנת מזגנים ושיימסרו לביצוע. שיעור ההנחה המקסימלי הינו  
 25%אשר בהן יוצע שיעור הנחה שעולה על 

הקיימות/המזגנים   3.4סעיף    5עמוד    שאלה: .45 המערכות  אודות  מלא  מידע  לקבל  נבקש 
ספר מזגנים ומערכות, שנות ייצור,  הקיימים שהקבלן אמור לקבל אחריות עליהם )לרבות מ

 מצב תחזוקתי וכו'(. נבקש הבהרתכם מהי התמורה בגין מתן שירות אחריות 
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 ותחזוקה עבור המערכות הקיימות/המזגנים הקיימים. 
במסגרת מכרז זה המציע יידרש לספק ולהתקין מזגנים מפוצלים עיליים )חד פאזיים תשובה: 

כמפורט ותלת פאזים( ולהתקין מערכות חדשות במוסדות חינוך וציבור ברחבי גבעתיים 
 במסמכי המכרז   (2)נספח א'מחירונים ואומדן כמויות  ( ו1במפרט הטכני )נספח א' 

כות נבקש הבהרתכם כי על מנת לקבל את הניקוד  מרכיב האי - ( 3)16.2סעיף  8עמ' שאלה:  .46
 חוות דעת/המלצות לפחות.  20המרבי יש להגיש 

ועד    תשובה:   40קבלת המלצה חתומה ממקבלי שירות דומה,  כל חו"ד תנוקד שתי נקודות 
 נקודות מירבי

מרכיב האיכות נבקש הבהרתכם האם הציון המרבי לפי סעיף   - ( 1)16.2סעיף  8עמ'  שאלה: .47
נק' בהתאם לאמור בטור "אופן   45נק' )בהתאם לטור "ניקוד מרבי"( או  30הינו  זה 

 הניקוד"? 
   תשובה:

 נקודות 0 -שנות ניסיון   1-6
 נקודות  15 -שנות ניסיון   7-8

 נקודות 30 –שנות ניסיון ואילך  9
נבקש הבהרה האם למזמין אומדן לגבי ההצעה הכספית, ובנוסף  17סעיף  9עמ'  שאלה: .48

 סבירות )או חוסר סבירות( הצעת המחירים ביחס לאומדן )או למדד אחר(?  כיצד תיבחנה
בסעיף    תשובה: יציין  המשתתף  המכרז,  למסמכי  מספר    4בהתאם  )מסמך  ההצעה    4לכתב 

 העבודות נשואות המכרז.  למסמכי המכרז( את הסכום הכולל המוצע על ידו עבור ביצוע 
אספקה   עבודות  על  שיחול  אחיד  הנחה  בשיעור  בהצעתו  לנקוב  המציע  על  כי  בזה,  מודגש 

. לא תתקבלנה הצעות  25%והתקנת מזגנים ושיימסרו לביצוע. שיעור ההנחה המקסימלי הינו  
 25%אשר בהן יוצע שיעור הנחה שעולה על 

סכ באמצעות  יבוצע  הצעה  כל  של  המשוקלל  ניקוד הניקוד  בגין  שהתקבלו  התוצאות  ימת 
 מהציון הכללי. 70%מהציון הכללי, בתוספת ניקוד המחיר המהווה  30%האיכות, המהווה 

היה ומספר הצעות תקבלנה ניקוד כולל זהה, ההצעה שתדורג גבוה יותר תהיה ההצעה אשר 
 קיבלה את ניקוד המחיר הגבוה יותר מבניהן.   

אחת   מהצעה  יותר  שתהיינה  לאפשר במקרה  יעד  רשאית  ביותר  הגבוה  הדירוג  את  שתקבל 
( ולחילופין לבחור את  best & finalלמציעי ההצעות  בדירוג הגבוה ביותר ליתן הצעה מיטבית ) 

 ההצעה הזוכה באמצעות הגרלה שתיערך בין ההצעות בעלות הדירוג הגבוה ביותר. 
 לדין". נבקש להוסיף בסוף הסעיף: "בכפוף  23סעיף  9עמוד  שאלה: .49

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
תחול   –נבקש כי ערך העבודה לעניין חישוב גובה ערבות הטיב   10.1סעיף  33עמוד  שאלה: .50

 אך ורק על הזמנת מזגנים חדשים, ולא תכלול אספקת שירותים או חלקים. 
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

במועד תום החוזה )מכל סיבה שהיא( יבואו לידי נבקש להבהיר כי  5סעיף  13עמוד  שאלה: .51
סיום כל התחייבויות הקבלן לפי ההסכם ללא יוצא מן הכלל, למעט מתן אחריות לתקופה 

 קצובה על מזגנים חדשים. 
אחריות  10, סעיף תעודת השלמה 9סעיף  1הכל בהתאם למסמכי המכרז נספח א' תשובה:

 . תיקונים ושירות

לדרישות למתן אחריות/שירות לשירותים ו/או מזגנים חדשים נבקשכם  כללי ביחס  שאלה: .52
 להבהיר כדלקמן:

לפי התקופה הקבועה בחוזה. האחריות אינה כוללת שירותי   -אחריות על מזגן והתקנה   •
 תחזוקה ותיקוני ואנדליזם וכו'. 

בלבד   • כוללת   –אספקת חלק  אינה  )בייצור בלבד(. האחריות  במוצר  פגמים  על  אחריות 
 ותי תחזוקה ותיקוני ואנדליזם וכו'. שיר
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עבודות שונות/מתן שירותים שונים   • כולל   –ביצוע  לא  בלבד,  על טיב העבודות  אחריות 
 שינויים שבוצעו, ואנדלזים, תחזוקה ושירות. 

( במסמכי המכרז. 1הכל בהתאם למפרט הטכני )נספח א' -אין שינוי במסמכי המכרז תשובה: 
חודשים עבור ההתקנה  24חודשים עבור המזגנים ו  24בת תקופת האחריות והשירות הינה 

וזאת מיום הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה או מיום ביצוע כל התיקונים )להלן "תקופת  
 ( במסמכי המכרז 1במפרט הטכני )נספח א'כמפורט  האחריות"(.

המכרז ישנן + כללי במסמכי  10.3סע'  18ביצוע עבודות עמ'   10מסמכי המכרז פרק   שאלה: .53
דרישות שונות לזמינות, שאינן מקובלות בשוק. נבקש להבהיר כי אין דרישה לזמינות 

בלילות, שבתות וחגי ישראל, כמקובל בשוק ובשים לב לאופי השירותים הנדרשים.  
לחילופין, נבקש לקבוע כי זמינות במועדים אלו תחול במצב חירום בלבד ובתיאום בין  

 הצדדים.
 . ( במסמכי המכרז1הכל בהתאם למפרט הטכני )נספח א' -י במסמכי המכרז אין שינו תשובה:

שעות  24במסגרת תקופת האחריות ההענות לקריאות שירות תהא של קריאה דחופה תוך 
  שעות. 48רגילה תוך  וקריאה

  הינה קריאה לשירות באתרים הבאים ברשות המזמינה: –קריאה דחופה 
 תקשורת, מחשבים ומעבדות.מעונות, גני ילדים, חדרי 

+ כללי נבקש להבהיר כי שימוש בזכויות המזמין  20סעיף  25שאלה: מסמכי המכרז עמ'  .54
לפי הוראות הסעיף וכן כל השתת חיוב אחרת על הקבלן לפי ההסכם והדין, ייעשו בהתאם  

לדין ולכללי המשפט המנהלי, דהיינו תימסר הודעה מנומקת לקבלן בטרם מיצוי זכויות 
 מין, וכן תינתן לקבלן זכות שימוע ו/או זכות להסרת המחדלים לפי העניין. המז

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
השגחה מטעם הקבלן מבוקש להסיר את הדרישה  8סע'  32מסמך נספח א' עמ'  שאלה: .55

להצבת מנהל עבודה קבוע בכל עבודה. לחילופין, מבוקש להכפיף את הדרישה להוראות 
המחייבות. לחילופי חילופין, מבוקש כי השגחה מטעם הזוכה במכרז תהא באמצעות הדין 

 מפקח או גורם טכני בכיר מטעם הזוכה, בתיאום בין הצדדים.
 תשובה: מאושר 

במקומות שונים במסמכי המכרז נקובים מועדים שונים  ועוד(  35,  33כללי )עמ'  שאלה: .56
 חודשים(.  36  -חודשים ו 24חודשים,  12לבדק/אחריות/ושירות )

חודשים בלבד, כמקובל    24נבקש לקבוע כי קיימת תקופת אחריות אחת בלבד והיא תהא בת  
 בשוק. 

חודשים עבור  24חודשים עבור המזגנים ו  24תקופת האחריות והשירות הינה בת  תשובה:
ההתקנה וזאת מיום הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה או מיום ביצוע כל התיקונים )להלן  

 ( במסמכי המכרז 1במפרט הטכני )נספח א' כמפורט  "תקופת האחריות"(.
 1.9 – 1.1סע'   36מחירונים ואומדן כמויות עמ'   - 2נספח א' שאלה: .57

קל סטייה  בעלי  הינם  שונים  ויצרנים/מזגנים  ה  מאחר  מרכיב  נבקשכם    BTUה  המדויק, 
תיחשב כעונה על התכולה המפורטת בכתב הכמויות.    BTU  -ב  10%לאשר כי סטייה של עד  

הדבר יאפשר שיפור ההצעות הכספיות ומתן גמישות לצדדים, מבלי לגרוע מדרישות ההסכם  
 ומהתחייבויות הזוכה. 

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף  3.2סעיף  34מחירונים ואומדן כמויות עמ'   - 2נספח א' שאלה: .58

את המשפט: "וזאת בכפוף למתן הודעה מראש לקבלן ומתן אפשרות לקבלן לתקן את  
 המחדל בתוך תקופה קצובה שיקבע המזמין". 

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
 כם צמודות למדד המחירים לצרכן. + כללי ערבויות ההס 1נספח ב' להסכם סעיף  שאלה: .59

 אנא הבהרתכם מהו המדד היסודי לצורך הערבות.  
 המדד הידוע במועד הוצאת הערבות.  -מדד ערבות מכרז  תשובה: 
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בהתאם לנספח ד' להצעת המציע סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  
 לסטטיסטיקה. כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית 

 
 

שנים(, מתבקשת הצמדה בהתאמה של  5לאור האמור, ולאור משך ההתקשרות )
המחירון למדד המחירים לצרכן. לא הגיוני שהקבלן יאלץ "לספוג" על חשבונו את  

שינויי המדד, ואף להגיע למצב )שהינו סביר ביותר במצב השוק דהיום( בו  
 השירותים הינם הפסדיים. 

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
נבקשכם למחוק את המשפט המתחיל במילים "לפצל    5סעיף    55עמ'    4מסמך מס'    לה:שא .60

 "הצעות שונות".   את העבודות" ועד
( תוך השתת חובות  5עמ'    3.4המזמין רואה בעצמו את מערכות המיזוג "כמקשה אחת" )סעיף  

כך בקנה אחד.  עולה עם  אינו  הזוכה במכרז, באופן שפיצול העבודות  על  מוגברים  וחיובים 
בהינתן פיצול אפשרי של העבודות, לא ניתן להגיש הצעה כספית אפקטיבית וסבירה למתן 

 ם המזמין וגם הזוכה לא יבואו על סיפוקם.  השירותים, באופן שבו ג
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

סעיף    13עמוד    שאלה: .61 ההתקשרות  רשאים    5.2תקופת  הארכה  במועד  כי  להוסיף  נבקש 
 הצדדים לדון על אופן הצמדת התמורה בהתאם למצב השוק. 

 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 
מטר   10נבקש הבהרתכם כי ההתקנה כוללת עד    1.1-1.9מחירון סעיפים    36עמוד    שאלה: .62

 צנרת וקידוח אחד על מנת שיהיה אפשר לתמחר את העבודות כדבעי. 
 במסמכי המכרז.   ( 2)נספח א'מחירונים ואומדן כמויות בלמפורט תשובה: הכל בהתאם 

 נספח קנסות  52עמוד  שאלה: .63
מנהל    –  2סעיף   בנוכחות  דין  פי  על  צורך  ואין  שירות/עבודה,  מאחר  בכל  עבודה 

נבקשכם למחוק סעיף זה. לחילופין, לקבוע כי הסעיף יחול אך ורק כאשר קיימת 
 חובה על פי דין. 
 תשובה: מאושר 

 

א. לא ברור מהו המועד לצורך חישוב הקנס לפי סעיף זה. ב. מאחר ואין    –  15סעיף  
 מחוק סעיף זה. צורך על פי דין בנוכחות מנהל עבודה בכל שירות/עבודה, נבקשכם ל

 תשובה: מאושר 
 

בין    –  16סעיף   סדור  בירור  מנגנון  לקבוע  מבוקש  "ירודה".  למונח  הגדרה  אין  א. 
הצדדים לבחינת העבודה. ב. הקנס אינו סביר שכן המזמין מקבל עבודה שלמה כולל  
מוצרים והקבלן יוצא ניזוק. על כן נבקשכם למחוק את הסעיף, לחילופין להגביל את  

 בלבד.  20% -ההפחתה ל ערך 
המכרז,   במסמכי  שינוי  אין  כלשהם תשובה:  וקילקולים  ליקויים  פגמים,  נזקים, 

שהתגלו תוך תקופת האחריות בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת  
המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו  

ת או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע של המפקח ו/או של החברה המנהל
המפקח   דרישת  לפי  הכל  מיד  מחדש  לבצעם  או  לתקנם  חייב  הקבלן  יהא  לקוי, 
מתום   מחודשיים  יאוחר  לא  לקבלן  תמסר  כאמור  שדרישה  ובלבד  רצונו  ולשביעות 
תקופת האחריות המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. הוא הדין לגבי הנזק 

ול שנתהווה או נתגלה תוך תקופת האחריות בל תיקון שבוצע במובילים, ואשר או קלק
 נגרם לדעת המפקח כתוצאה מעבודה לקוייה או שימוש בחומרים פגומים.

 

 .  נבקש לשנות את תקופת הקנס ליום, במקום לשעה כפי שצוין במסמך – 18סעיף 
 תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז 

 



 

 03-7317685פקס:   03-7315184טל:   53397. גבעתיים 1רח' כורזין  ,בע"מחברה לפיתוח גבעתיים   -יעד 

 
. די בהצהרת המציע בדבר 4. נבקש למחוק את סעיף  58להצעת המציע עמ' נספח ב' שאלה:  .64

עמידה בדרישת הדין כמקובל וכמתחייב על פי דין, ואין טעם במסירת מידע מסחרי/מקצועי 
 סודי זה.  

מצוין אישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת. אישור זה אינו מוכר   5בסוף סעיף  
או הבהרתכם לגבי אופן הוצאות; ולחילופין, הסרת הדרישה /לנו, נבקש דוגמא של אישור ו

 שאינה מקובלת במכרזים מסוג זה.  
 לרבות אישורים ונהלים. שרד התמ"תלמאין שינוי במסמכי המכרז ניתן לפנות   תשובה:

 
 

 .המציע להצעת ,חתום כשהוא ,לצרפו יש .המכרז ממסמכי חלק הינו זה מסמך •

  /http://www.yaadg.co.il מופיעים באתר החברה בכתובתכלל המסמכים לרבות מסמך זה  •
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