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מספר 
 תשובה השאלה סידורי

1 
דחיה של מועד ההגשה אפילו האם ניתן לקיים 

 בכמה ימים?
ביום   22.12.19מועד ההגשה הסופי נדחה לתאריך 

12:00ראשון עד השעה   
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 4בקשה לשינוי לוח זמנים לביצוע העבודה 

ריאליים עקב ביצוע העבודה חודשים אינם 
 בשלבים

חודשים    4.5לוח הזמנים לבצוע העבודה החדש יהיה 
 מיום  צו התחלת  העבודה 

3 
האם ניתן לקבל את כתב הכמויות בפורמט 

 בינארית או אקסל?

ניתן לקבל קובץ בפורמט  בינארית  לצרכי חישוב,    

אולם הגשת הצעת המחיר תהיה אך ורק על  גבי כתב 
ת מודפס )נספח ו'( וממולא ידנית וחתום כנדרש כמויו

 בתנאי המכרז.

לקבלת הקובץ יש לפנות בכתב למייל 
michrazim@kaye.ac.il 

4 
האם צריך לצרף למסמכי המכרז דף השתתפות 

סיור קבלנים? אם כן להעביר דף השתתפות 
 במייל.

סיור קבלנים  אשר נמצא באתר   לנדרש לצרף פרוטוקו 
מסמכי המכרז  המכללה עם ייתר  
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האם יש להמציא  –מסמך קיום ביטוחים 
מסמך קיום ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח, 

כיוון שמסמך כזה מעבירים לחברת הביטוח 
אחרי הזכייה ולפני קבלת צו התחלת עבודה. 

האם אפשר להסתפק בהתחייבות להמציא 
 ?מסמך זה במידה והקבלן זוכה

נדרש לחתום על מסמך הביטוח ,ולהתחייב על  המציע  
המצאת מסמך הביטוח חתום ע"י  חברת ביטוח ,ללא 
שום שינוי או סייג ממסמך הביטוח כנדרש במסמך ח' 
 במסמכי המכרז.

לא יתקבלו השגות וסייגים על מסמכי הביטוח אלא 
 במסגרת הליך הבהרות ובמועד שנקבע לכך . 

6 
ודות, האם המלצות על ביצוע עב 3נספח ט

אפשר להסתפק בהגשת המלצות בנפרד ללא 
?3מילוי נספח ט'  

ניתן להגיש המלצות בכתב חתומות אלא רק  באמצעות  
כנדרש  במסמכי המכרז.  3מילוי נספח ט'   

7 
בחלק מהדפים בחוברת המכרז רשום בכותרת 

 מעלה "שיפוץ חדר ישיבות סגל". 
חדרי  מדובר בהקמת –יש להתעלם זוהיא טעות סופר  

(. 03-19יצירה בניין  אומנות )מכרז   
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 198האם יש צורך להדפיס את כל חומר המכרז 

עמודים? או שניתן להגיש את כתב הכמויות 
 כהצעת המחיר? 

חובה להגיש את  כל מסמכי המכרז לרבות נספחים 
וכל מסמך הנדרש עלפי  המכרז. תוכתבי הכמויו  

 
 

סכם ההתקשרות, ך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות הבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמ .ב

 , יגבר האמור במסמך זה.הםעל נספחי

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .ג

 

 

 בברכה 

 וועדת מכרזים  

 קיי לחינוך המכללה האקדמית

 

 
 
 
 
 


