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 לשאלות שנשאלו במהלך הסיור ובהליך שאלות הבהרה הבהרות

 מתזים –התקנה ושירות , להספקה, /1202/0מכרז 

 מכללת תלפיות  

 

   
 השאלה

 
 התשובה

 
  
/ 

 
בכתב הכמויות ' בנספח א .1313.1.סעיף  לגבי

האם נבקש להבהיר  –( צנרת המותקנת באדמה)
כולל את ביצוע שיוצע על ידי הקבלן המחיר 
 ?  החפירהשל  ה וכיסויוסגיר החפירה

 

 
 :לגבי סעיף זה יחול שינוי כמפורט להלן

  

 
 

  
 1ישתנה, בכתב הכמויות' בנספח א 0/1/1010סעיף 

  
החל )הרשום בסעיף כל בקו את  למחוקעל המציע 
ועד המילים " פוליאתילןצינורות "מהמילה 

לרשום עליו , ובמקום זאת"( מ"מ 0//הצינור "
ללא בטון ,  Sch40, צנרת פלדה עילית: "בכתב יד

,  APCכדוגמת , ועם עטיפה תלת שכבתית, פנים
 "1  4"בקוטר 
כמופיע בכתב  ,מטר 00/ – המשוערת הכמות

 1הכמויות
 

בכל מקום בתכניות בו , בהתאם לתיקון כאמור
יונח הצינור כאמור , מ"מ 0//מופיעה צנרת 

ללא בטון ,  Sch40, צנרת פלדה עילית) בסעיף זה
,  APCכדוגמת , ועם עטיפה תלת שכבתית, פנים

 1(" 4"בקוטר 
  

 
2 

 
ולפני הצהרת מציע , בעמוד שלאחר כתב הכמויות

  -מציע למלא בנדרש כל , על כך שהעלויות כוללות
תוספת מחיר במידה ויתבקש שהצנרת   -  %

 והאביזרים יהיו צבועים בלבן
 

לצנרת , תוספת מחיר זהה %האם אכן נדרש 
 ? ולאביזרים 

 
 

 
 לאהמכללה , במסמכי המכרז כפי שצויין שלא

ע לבן בתשלם תוספת מחיר עבור צנרת צבועה בצ
 1חרושתי

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע שבחלק 
ובחלק " אדום"מהמקומות תהיה צנרת בצבע 

מהמקומות תהיה צנרת צבועה בצבע לבן חרושתי 
עבור צנרת צבועה בצבע לבן  תוספת מחיר ללא –

 1חרושתי
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 , אשר על כן
בעמוד שלאחר כתב הכמויות ולפני הצהרת מציע 

 :3בסעיף  , על כך שהעלויות כוללות
את  למחוקעל המציע   -בשורה הראשונה בסעיף 

 "1צנרת"המילה 
 את המיליםבשורה השנייה על המציע למחוק 

כשהיא , בכתב הכמויות צנרת במפרט המופיע"
 "1  צבועה בצבע לבן חרושתי ואספקת

  :יובהר 
תהיה לגבי , תוספת המחיר שתוצע באחוזים

  1בלבדהאביזרים 
מבוקש כתוספת עבור אספקת 1המוצע)%( האחוז 

לא יעלה , אביזרים שיהיו צבועים בצבע שמן לבן
 1   %8על 
המכללה שומרת לעצמה את , לגבי האביזרים ,וכן

האביזרים יהיו  ,הזכות לקבוע שבחלק מהמקומות
ובחלק ( ללא תוספת מחיר)בצבע אדום 

מהמקומות יהיו אביזרים בצבע לבן ובאביזרים 
תחול תוספת המחיר , שיתבקש שיהיו בצבע לבן

 8%ואשר לא תעלה על  י המציע"שתוצע ע % -ב
 1כאמור לעיל
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ימוגן כשאר  השרתים/האם חדר המחשב

 ?  החדרים במערכת מתזים
 

 
 :יחול שינוי כמפורט להלןאכן זה  חדרלגבי 

חדר ב, תוכנן מלכתחילהששלא כפי 
 double מערכת פריאקשן תותקן שרתים1המחשב

interlock 1קתשומ רוסרפמוק ללוכ 2" רטוקב 
 

 שגות רומאכ ןשקאירפה תכרעמ תנקתהל העצה
 ךמסמב 1 דומע יבג לע ,ריחמה תעצה תפטעמב
  1הז
  

 
4 

 
שאלון )מכרז למסמכי המכרז ' ספח טלגבי נ

- ( ממליצים
  

ת שאלון זה או נדרש למלא אהמציע האם 
 ?שהמכללה תמלא את השאלון 

  
  

  

 
של חוברת ' לפרק ב 032בהתאם למפורט בסעיף 

ימלאו לא המציע ולא ' את נספח ט, המכרז
 3 המכללה

מבין הגורמים , ממליצים .ימלאו עד ' את נספח ט
, שנערכו אצלם פרויקטים על ידי המציע

מדובר בפרויקטים באחריות המציע לוודא שהכש
של חוברת ' בפרק ב 13430העומדים בתנאי סעיף 

 3 המכרז
ממליצים על פרויקטים  .על ידי ' מילוי נספח ט

של חוברת ' בפרק ב 13430העומדים בתנאי סעיף 
 11עד )יאפשר את השגת מלוא הנקודות , המכרז

 41כ ניקוד מירבי של "נקודות לכל המלצה וסה
 (3'נק

 
 3ימלא המציע 'ח יובהר כי את נספח
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  -(שאלון ממליצים)למסמכי המכרז ' ספח טלגבי נ
  

האם נדרש לתת את מילוי השאלון לחמישה 
 ?גוף אחד? גופים

 
 

 
 

של חוברת ' לפרק ב 032בהתאם למפורט בסעיף 
 .מילוי השאלון יתבצע על ידי עד , המכרז

ממליצים מבין הגורמים שנערכו אצלם פרויקטים 
 באחריות המציע לוודא כש, על ידי המציע

 
 
 

 13430דובר בפרויקטים העומדים בתנאי סעיף שהמ
 3 של חוברת המכרז' בפרק ב

ממליצים על פרויקטים  .על ידי ' מילוי נספח ט
של חוברת ' בפרק ב 13430העומדים בתנאי סעיף 

 11עד )יאפשר את השגת מלוא הנקודות , המכרז
 41כ ניקוד מירבי של "נקודות לכל המלצה וסה

 (3'נק
 

 
1 

 
נדרשת הצגת  –למסמכי המכרז ' לגבי נספח ח

ולא יותר , פרוייקטים לפחות( .)שלושה 
העומדים בתנאים , פרויקטים( 1)מחמישה 

 3שנקבעו בנספח
בין התנאים מופיע שהספק סיפק והשלים את 

 3 הפרויקטים
ניתן לפרוייקט "כ -"  השלים"בנספח הוגדר 

 "3אישור כיבוי אש לצרכי אכלוס
כל " השלמת"איזו אסמכתא נדרשת לצורך הצגת 

 ? י המציע"שיוצג ע  פרוייקט
 

 
המציע יידרש לצרף לכל אחד מהפרויקטים שיציג 

פרוייקטים ולא יותר מחמישה  3לפחות )בנספח 
אישורי מעבדה מוסמכת המלצה וכן ( פרויקטים

אישור סופי להתקנה  - 551/י "בהתאם לת
והפעלה של מערכת כיבוי האש האוטומטית 

אשר נתקבל עם השלמת , י המציע"שהותקנה ע
 1 העבודה אצל הממליץ
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 הגשת נדרשתהאם במעמד הגשת הצעת המחיר 

 ? ערבות ביצוע
 

 
לא נדרשת הגשת ערבות ביצוע במעמד הגשת 

 3הצעת המחיר
 ,לחוברת המכרז 531בהתאם לסעיף 

, לדרוש מהקבלן הזוכההמכללה תהא רשאית 
, העבודה וכתנאי לתחילת עבודה במסגרת הזמנת

כי הקבלן ימציא לידיה ערבות בנקאית אוטונומית 
שתהא בתוקף למשך כל תקופת , בלתי מותנית

ביצוע העבודות עד למסירת אישור מעבדה 
מכללה והמצאת ערבות ידי מוסמכת על העבודות ל

 3טיב למכללה
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האם במעמד הגשת הצעת המחיר נדרשת הגשת 

גורם כשהוא חתום על ידי ה, אישור ביטוחים
 ?  מבטחה
 

 
לא נדרשת הגשת במעמד הגשת הצעת המחיר 

 3חתום על ידי המבטח אישור ביטוחים
הצעת המחיר תוגש כשאישור הביטוחים חתום 

כפי שיהיו חתומים כל ) המציעבכל עמוד על ידי 
ובכך יבטא את הסכמתו , (מסמכי ההצעהיתר 

ולכך שאישור  לאמור באישור הביטוחים
י הגורם "הביטוחים יועבר בהמשך חתום ע

 3 המבטח
ימי  .רק תוך , לחוברת המכרז 531בהתאם לסעיף 

 יידרש הזוכה במכרז , עסקים מחתימת חוזה
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את אישורי עריכת הביטוח , להמציא למכללה
 3כשהם חתומים על ידי המבטח

הסתייגויות , לחוברת המכרז 1.34בהתאם לסעיף 
להיות מוגשות היו לגבי דרישות הביטוח צריכות 

 3 פניה להבהרותהבמסגרת 
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כל חיבור ההתראות של רגשי הזרימה מבוקש ש

י חברת האחזקה של המכללה אשר "יטופל ע
מתחזקת את מערכת גילוי האש ולא כפי שצוין 

 3 י קבלן מערכת המתזים"ע - במסמכי המכרז
 ?יהיה שינוי בנושא האם

 

 
 ,מכפי שנקבע במסמכי המכרז לא יהיה שינוי

תקין את מערכת המציע שיזכה במכרז ושי
לחיווט הברזים ורגשי  המתזים יהיה אחראי

 3מערכת הגילוילהזרימה 

 
0/ 

 
אם ניתן להעביר ה, על ידי המכללההאם נבדק 

לפי התוכניות בחלל  ,בתוואי הראשי  4" צנרת
 ?  הראשייםנות והתקרה במסדר

 

 
 3י מתכנן המתזים"נבדק עאכן 

י אחר אי המתקין תוו"אם במהלך העבודה יוצע ע
שינוי זה יהיה כפוף לאישור מתכנן , למהלך הצנרת

 3אחראי מטעם המכללההגורם ההמתזים ו
 

 
 
// 

 
 

בקביעת  ,האם ינתן שיקול דעת לקבלן המבצע
 ? מיקום התחנה הראשית והתחנות הקומתיות

 

 
 

בכפוף לאישור המתכנן אך , יינתן שיקול דעת
 3אחראי מטעם המכללההגורם הו

 
2/ 

 
י הקבלן בהתאם לסעיפים "המחיר שיוצע עהאם 

עלות כוללים את  ,המופיעים בכתב הכמויות
ם והאיטומים שיידרשו במסגרת קידוחיה

 עבורנפרד ונוסף או שיש להוסיף סעיף , העבודות
 ?  קידוחי בטוןעלות 

  
 

 
, בהצעת המחיר שתוצע על ידונדרש לכלול הקבלן 

 3שיידרשווהאיטומים הקידוחים כל את 

 
3/ 

 
מכפי המפורט , האם צפוי שינוי בלוחות הזמנים

 ?  לחוברת המכרז ' בפרק א .בסעיף 

 
לא ידוע מתי ובאיזו מתכונת  1.3.30.01נכון ליום 

 3תהיה חזרה ללימודים מלאים בקמפוס המכללה
   

החלטה במכללה על חזרה לאחר ובכפוף לקבלת 
 ,בשיתוף עם הקבלן הזוכה, ללימודים בקמפוס

, תערוך המכללה תכנית עבודה לפי לוחות זמנים
יתבצעו ללא  ,כך שהעבודות המפורטות במכרז

גם אם המשמעות תהיה , הפרעה ללימודים
שהעבודות יושלמו בפרק זמן ארוך יותר מכפי 

 3המתוכנן
לא תהיה חזרה , עד לאחר חג הפסח, באופן וודאי

, ועל כן הקבלן הזוכה בקמפוס המכללה  ללימודים
יידרש לבצע התקדמות משמעותית ככל האפשר 

עבודות שעשויות  לביצועבפרק זמן זה ובפרט 
בודות עבדגש על , להפריע למהלך הלימודים

 3 קידוחים
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4/ 

 
 
 

בקמפוס אזור כיצד אמורה להתבצע עבודה ב
שבמסמכי  הכמויות יובכתב יותשלא נכלל בתכנ

סמוכים לחניון המחסנים ב, למשל) המכרז
 ?( המכללה

   

 
 
 

 ףיקבל תכנית עבור האזור הנוס, הקבלן הזוכה
 3קטילי מהפרויאחלק אינטגר ל יהיה"הנ והשטח

  
 

 
 
5/ 

 
 

ממערכת , המדוייקהצנרת  וואיתמי יקבע את 
 ? מדידת המים אל מבנה המכללה

 

 
 

 בהתאם להחלטת מתכנן המתזיםהדבר ייקבע 
 3והגורם האחראי במכללה

 
1/ 

 
פירוק של , הזוכהבאחריות הקבלן יהיה האם 

 ? התקרות הקיימות והחזרת המצב לקדמותו

 
יהיה באחריות , בהנמכת תקרת מגשים רגילה

 3לפרק ולהחזיר למצב הקייםהזוכה הקבלן 
 ,תקרות שאין אפשרות להחזירם למצב הקייםב

 תתבצע באישור נציג המכללה פתיחת התקרה
  ,(וסימונו, גודלו, לגבי קביעת מיקום הפתח)

י נציג המכללה "והסגירה של כל פתח שאושר ע
 3באחריות קבלן מטעם המכללהתבצע ת
  

 
7/ 

 
האם במהלך העבודות תדרש נוכחות מנהל 

 ? פרוייקט מטעם הקבלן הזוכה

 
מהלך כל ביצוע העבודות מטעם נדרש כי ב3 כן

ישהה במכללה מנהל פרוייקט , הספק הזוכה
 אשר יתן מענה לעובדים, מטעם הספק הזוכה

וא אשר מנהל הפרוייקט הו, ל דבר וענייןבכ מטעמו
המתכנן ועם יתר נציגי עם , יהיה בקשר עם היועץ

 3 המכללה
 

 
8/ 

 
מתזים ההתקנת דגשים כלשהם לגבי  יינתנוהאם 

  ?ובחדר שרתים בספריה 

 
בחדר שרתים , למשל בספריה), מסוימיםבאזורים 

ציוד עשוי להיות בהם ( ובמשרדי ההנהלה
י "עבאיזור הציוד ועטיפת יידרש כיסוי , יקר/רגיש

 3לשם הגנה על הציוד, הספק הזוכה
 

  
וכן סיכום סיור המציעים וכן ( להלן 2 דומעב מציעהכולל הצהרת )מסמך זה 

חלק  םהינ, שלושה מסמכים אלו - המציעיםאישור ההשתתפות בסיור 
כחלק מהצעת , על ידי המציעם מיחתוכשהם  םממסמכי המכרז ויש לצרפ

 :המציע

 3להצעה' אישור השתתפות בסיור המציעים יצורף כנספח טו 

 3להצעה' זסיכום סיור המציעים יצורף כנספח ט 

 3להצעה' כנספח יז, מסמך זה יצורף להצעת המציע 

 ,ת הצלחה רבהבברכ                
 ועדת המכרזים
 מכללת תלפיות
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 1םיתרש1בשחמה רדחב ןשקאירפ תכרעמ תנקתהל ריחמ תעצה

 לדוגב וניהש ,הטמ ןמוסמה ,שרתים/חדר המחשבב, תוכנן מלכתחילהששלא כפי 
 ללוכ 0" רטוקב double interlock מערכת פריאקשן תותקן ,ר"מ 04 - כ לש
 3קתשומ רוסרפמוק

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ללוכ 0" רטוקב double interlock מערכת פריאקשן תנקתהל שקובמה ריחמה
 :וניה םיתרש/בשחמה רדחב ,קתשומ רוסרפמוק

   ( ______________________________ :םילימב) ₪  __________________

 3(מ"עמ ינפל)

 רדחב ןשקאירפ תכרעמ תנקתהל ריחמה תעצה :בל תמושתל 
 תרגסמב ריחמה תועצה תאוושה תעב ןובשחב חקלת םיתרש1בשחמה
 1זרכמה

  



 

          
 
 

 7  _________________________ :חתימת המציע ___________________ :תאריך
 

 

 

 צהרת המציעה

 

 .קראתי והבנתי את כל האמור במסמך זה ואני מסכים לכל האמור בו 13
 

 

לרבות , קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם 03

והגשתי את , והשלכותיהם, משמעותם, הבנתי את תוכנם, מסמך זה

בהם והצעתי כוללת  למה שנקבעהצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי 

 3לרבות האמור במסמך זה, התחשבות בכל מסמכי המכרז

 
 
 
 

__________________  ______________________ 
 חתימת המציע     תאריך                 


