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 2020מרץ  30 שני יום         

          לכבוד

 םמציעים פוטנציאליי
 

 א.ג.נ, 
            
    הקמת חדרי סימולציה, שיפוץ מבואה ומשרדים – 1-2020 מכרז פומבי הנדון:  
 שבע-במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר 

 
 מענה לשאלות  הבהרה 

 
בקשר עם  )"המכללה)להלן: "ית לחינוך קיי למכללה האקדמלהלן תמצית השאלות שהופנו  .א

 :לשאלות המכללההמכרז שבנדון, בצירוף התייחסות 
 

מספר 
 סידורי

הסעיף 
הרלוונטי 
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם / 
 בנספח

 תשובה השאלה

מסמכי  1
 המכרז

 – 01.06.001.0010+0020סעיף מס' 
ך איר מתייחס לכל הדלת או חהאם המ

                  ?ורק למחזיר דלת הידראולי 
                                             

אספקה  הכולללכל דלת  הינו המחיר
מחזיר דלת  לרבותוהתקנה כמפורט הכולל 

הידראולי  )מחיר היסוד שנרשם בסעיף רק 
לדלת  יהידראוללהגדרת איכות מחזיר 
 הנדרש(
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עבודות  5רשום שיש לצרף  26.2בסעיף 
 2. בנספח ט2לנספח ט בשנה בהתאם

שורות.  5יש טבלה המכילה סה"כ 
עבודות סה"כ  5האם יש צורך לרשום 

עבודות לכל שנה  5לכל השנים או 
עבודות( 15)סה"כ   

פרויקטים  5  (2נספח ט') יש לציין בטבלה
העונים  על  2018-2015שונים בין השנים 

 תנאי הסף כמצוין בסעיף

  

ללת האם העבודה כו –עבודות מתזים 
ביצוע תחנה קומתית או שמגיעים עד 

                                לתחנה ושמים ברז?
                                         

במהלך סיור  הקבלנים  ,יש  שהובהרכפי 
לבצע  מערכת ספרינקלרים צנרת ומתזים 
בלבד וברזי סגירה בקצה הקומה בהתאם 

מכללה, לתוכנית המתזים הכללית של ה
, מבואה סימולציהחדרי  בינותחום הבצוע 

שבהיקף  (שרדים)מוחדרים נלווים 
המבואה וכפי  שהוגדרו במסמכי המכרז, 

דרישות הבצוע מוגדרות ומפורטות במפרט 
הטכני ובסעיף שבכתב הכמויות פרק 

 מתזים,

לא נמצאה במסמכים – 12-ת ניכנות  4  

מדובר בדלת לחדר סימולציה  התוכנית 
קובץ שםבתה לאתר המכללה , הועל  

   נ-12 . הסעיף שונה ל: 01.06.001.0150 

5  
לא נמצא פירוט  – 01.06.001.0140סעיף 

. הסעיף לא מובן . בתוכנית האדריכל  

 הסעיף שונה למספר מדובר בפרט מסגרות,
התוכנית הועלתה   בנוסף.01.06.002.0030

13-לאתר  המכללה, בשם קובץ מ  
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6  

 10אריח בעלות  – 01.22.002.0280סעיף 
מ"ר , האם לא נפלה טעות במחיר ₪/

 היסוד?

,נפלה טעות סופר בכתב  ה הערה נכונ
 100הכמויות מחיר יסוד לאריח בסעיף  

בסעיף שצויןמ"ר ולא כפי ₪/  

7  

אבקש לדעת מי קבלני המקום לעניין 
כריזה, אזעקות, גילוי אש ומתזים אשר 

 אני מעריך שתדרשו לעבוד איתם.

  וכפילות לעניין קבלן כריזה ראישנה  
15שאלה  לתשובה   

קבלן הינו   פקון""אקבלן מערכת גילוי 
חצר  ואחזקה של מערכת גילוי אשה  

בצוע העבודה בתאום מלא מול  מנהל 
 האחזקה/ מנהל תפעול  של המכללה

8  
האם ניתן לספק ציק בנקאי כחלופה 

 לערבות בסכום זהה. 
בשל המצב במשק "וירוס הקורונה " ראה 
 התייחסות בפרוטוקול סיור קבלנים בנדון

9  

חסר  3-פרט נ – 03001.06.001.0סעיף 
סוג הפרופיל,  שם המוצר,)בפרטים כמו 

( עובי, פרט לוחות וכו'   

 

מגן קיר לפי פרט בתוכניות במדובר 
, הנמצאים באתר המכללה האדריכלות

 ביחד עם מסמכי המכרז

10  
לא נמצא  – 06.001.0130-01סעיף 

 מפרט האדריכל

מדובר בדלתות של המשרדים במבואה 
,התוכנית של הפרט המיועדות להחלפה 

הועלתה לאתר המכללה ,בשם קובץ דלת 
 פורמייקה משרדים

11  

חסר פרט. – 01.10.002.0030סעיף   

חיפוי קיר   -שאלה נוספת לסעיף 
האם ניתן לקבל את  –במדבקה מעוצבת 

שם הספק, איש קשר מטעם הספק 
הנבחר, לא מופיע בשום מקור חיפוש 

 "סטודיו חץ"

כוללת גרפיקה,  יל מדבקת וינמדובר ב
עיצוב פוטושופ וכד', הדפסה וביצוע 

"מסטודיו  איש קשר -הדבקה על הקיר
4819996-052דוד חיון  חץ"  

12  

בקשה לדחות הגשת המכרז למועד 
מאוחר יותר, לצורך קבלת הצעות מחיר 

 מספקים. 

בשל  "וירוס הקורונה" הוחלט על דחיית 
מועד האחרון להגשת המכרז לתאריך 

12:00עד השעה  05.4.2  

13  

יש סעיף קומפלט  – 1.140006.0סעיף 
למידוף. בתוכנית ובחתך לא ברור מה 

האם מגיע גודל המידוף, האם צבוע? 
 מעל הדלת? 

.5ראו התייחסות לעיל בתשובות לשאלה   

14  

לא  – 01.06.001.0120סעיף נגרות 
, לא 12-מופיע באתר המכללה פרט נ

 ניתן לתמחר את הסעיף.
.4התייחסות לעיל בתשובות לשאלה  ראו  

15  

מערכות כריזה ופריצה: האם  08פרק 
הקבלן הזוכה מחויב לבצע את העבודה 

מול ספק המתחזק את המערכות 
במכללה בימים אלו? במידה וכן, מי 

 הספק העובד מול המכללה בימים אלו?

יש לפנות לקבלן החצר לבצוע מערכות 
נייד  הכריזה של המכללה "נחום" טלפון 

7504388-053  

מנהל  לא מול בצוע העבודה בתאום מ
מנהל תפעול  של המכללה /האחזקה  

16  

בכתב  –עבודות אלומיניום  12פרק 
"קליל  דגמי כמויות ובתוכנית מופיע

אופיס" . נא לציין את סוג הפרופיל 
 שנבחר לפרויקט. 

4750קליל אופיס סוג הפרופיל הינו    
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17  

מש"ח  4ן צ"ל האם היקף מחזור הקבל
בשנה  וביצוע הפרויקטים השונים 

מש"ח בכל שנה?   0.5בהיקף   

 

ישנה התייחסות ברורה לעניין בדרישות 
 סף  לעניין ומפורטים דיו

18  

, מדוע 1-בתנאי המכרז נדרש סיווג ג'
נדרש תנאי סף כל כך מחמירים ביחס 

לסיווג הנדרש למכרז? התנאים 
ניתן  , האם הדבר2-מתאימים לסיווג ג'

 לשינוי? 

לא, הגשה  עפ"י הסיווג כמפורט בדרישות 
 חוברת המכרז

19  
האם ניתן לכלול את הפרויקטים בשנת 

בהצעה?  2019  
ניתן  26.2כחלק מתנאי  הסף עלפי סעיף 

2019לציין פרויקטים שבוצעו בשנת   

20  
לצורך מילוי ההצעה  לשלוח  - -  

SKN קובץ   

וש הקובץ הועלה לאתר המכללה ,השימ
בקובץ זה הינו רק לצרכי חישוב בלבד של 
הקבלן .אין להגיש את ההצעה אלא רק 

 בכתב יד בצירוף חותמת וחתימת המציע על
גבי קובץ כתב הכמויות )נספח ו'( המופיע 

 באתר.

ההצעות מבחינת  טבלת  וניתוחהבדיקה 
יבוסס אך ורק  על בסיס כתב ההשוואה 

עת הצכ  המוגדר  הכמויות שמולא בכתב יד
 כמפורט בתנאי מילוי ההצעות ,הקבלן

 במכרז

21  

חברת קמחי תאורה יצאה לחל"ת, 
אין עם מי לדבר, אבקש לקבל שווה 

ערך לגופי התאורה שלה סעיפים 
01080060550עד  01080060500  

הגופים המופיעים בסעיפים אלו אינם של 
קמחי. הגוף של קמחי מופיע בסעיף 

לחברת ניתן לפנות  - 01.08.006.0520
"טריגון" או ספק אחר לקבל הצעה לשו"ע 

)באישור האדריכל ויועץ החשמל(   
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01.22.002.0280סעיף     

לאחר שיחה עם ספק מומלץ  
יהודה יצוא ויבואו בע"מ התברר כי 

במידות  SOLO אריחים דגם
ס"מ לא  61/61ס"מ או  60/60

קיימים. גם מחיר יסוד של 
 .האריחים נראה בלתי הגיוני

 

בתכנית אדריכלות לתקרות  
1518אקוסטיות  _WORK_TIK 

 אינו מסומן תחום לתקרות דגם
SOLO 

 

של   Bאין התאמה בסעיףבנוסף 

הנ"ל  וכניתמקרא תקרות בת
לסעיף כתב כמויות 
01.22.002.0120 

 

 

מתאריך כתב כמויות עדכני ב לעיין נא 
1.4.2020 

 :חדשים סעיפים 

01.02.002.0120+01.02.002.013
0  
 

ו  120/120במידות   SOLOתקרות 
120/240 
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סכם ההתקשרות, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות ה .ב

 , יגבר האמור במסמך זה.הםעל נספחי

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .ג

 מסמך) חדשת כמויוב כת המכללה רהועלה לאת אדריכלות שינויים בסעיפיבעקבות  :חשובההערה  .ד

 המסמךלהגיש את הצעה על ו את כתב הכמויות החדש יש להוריד, (.2004.01מעודכן לתאריך ו' 

 בכפוף להנחיות במסמכי המכרז. בלבדהמעודכן 

 

 בברכה 

 וועדת מכרזים  

 קיי לחינוך המכללה האקדמית

 

 
 
 
 
 


