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 3/17/2021          לכבוד
       

 מציעים פוטנציאליים
 

 א.ג.נ, 
            
    לעבודות בינוי חשמל והתקנת מערכות מתזים אוטומטיים - 2021-1מכרז פומבי  הנדון:  
 שבע-במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר   

 
 מענה לשאלות  הבהרה 

 
בקשר עם  )לן: "המכללה"להלן תמצית השאלות שהופנו למכללה האקדמית לחינוך קיי )לה .א

 לשאלות: המכללההמכרז שבנדון, בצירוף התייחסות 
 
 

מספר 
 סידורי

הסעיף הרלוונטי 
במסמכי המכרז / 
 בהסכם / בנספח

 תשובה השאלה

 מסמכי המכרז 1
בקשה לדחות הגשת המכרז בשבוע 

 נוסף

מועד הסופי להגשת המכרז ה
שעה  214.4.ידחה  לתאריך נ

:0021  

2  
האם ניתן למסור שיק בנקאי 
במקום ערבות בנקאית בשלב 

 המכרז?

הבקשה נדחית , יש להגיש את 
המכרז עם ערבות בנקאית  

 בלבד.

3  

ISO 9000 

כיום אין דרישה לצרף תעודה זו,     
האם זה תנאי הכרחי                    

 להגשת המכרז?    

זו דרישת חובה , המציע  
חייב )הקבלן( או מי מטעמו 

 לצרף תעודת  

ISO 9000 

4 
תנאים  – 16סעיף 

להשתתפות                  
סיווג  –סעיף ו           

– 3א 190  

? יש מספר 3מדוע אתם דורשים א 
מועט של חברות שיש להם את 

הסיווג הזה, היקף העבודה אינו 
צריך סיווג זה.מ  

?1א  190האם מספיק סיווג   

חברתנו התקינה מתזים 
באוניברסיטת תל אביב, מכללת 

לוינסקי, מכללת נתניה ועוד והם 
 לא דרשו את הסיווג הזה.

עיקר העבודה היא התקנה של 
מערכת מתזים ולכן אני לא מבין 

האם  4את הדרושה לקבוצה ג
              ?2מספקי ג

 תתאפשר הגשה הצעה למכרז
 בכפוף לאמור להלן:

רשום או מי מטעמו   קבלןה 
  לעבודות  תברואה

 1א' סיווג  190ענף וכיבוי אש 
 ובנוסף מחזיק 

שיון ירב או מי מטעמו הוא 
 קבלן

 קבוצה 100לענף  

 לפחות. 1ג'  
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הצעות הצעה להציע  5
23סעיף   

בהזמנה להציע הצעות נקבע כי על 
ערבות ההשתתפות להיות בהתאם 

למסמך ג'. למסמכי המכרז אכן 
מצורף נוסח ערבות בנקאית 
מתוך  54להשתתפות במכרז )בעמוד 

"נספח ג  ( אולם על גביו כתוב:124
ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 

 ולהבטחת הצעת המציע".

רבות נא הבהרתכם, האם נוסח הע
למסמכי  54הבנקאית אשר בעמוד 

המכרז הנושא את הכותרת "נספח 
ג' ערבות בנקאית להשתפות במכרז 

ולהבטחת הצעת המציע", הינו 
הנוסח המחייב לערבות ההשתתפות 

 במכרז זה?

 ללא שינוי .הערבות נוסח  

נספח/מסמך ג' )עמוד  6
(124מתוך  54  

ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 
בהינתן  –ולהבטחת הצעת המציע 

לשאלה בסעיף לעיל שהתשובה 
הינה חיובית, מבוקש כי אחרי 

המילים "ברחבי המכללה" יימחק 
" )מקו( שלאחר הפסיק -הסימן "

ולפני המילים "וכל המפורט במכרז 
 זה".

 .הבקשה נדחית

-הזמנה להציע הצעות  7
  23סעיף 

קובע כי ערבות הביצוע תהא ע"ס 
בהתאם למסמך ג'.₪  100,000  

החוזה,  –( למסמך ב' 1)8סעיף 
כי ערבות הביצוע תהיה ע"ס קובע 

50,000 .₪  

ערבות בנקאית לביצוע,  –בנספח ג' 
ובסוגריים ₪  100,000מצוין סך של 

 מצוין "שבעים וחמש אלף".

נא הבהרתכם מה הסכום הנדרש 
 לערבות הביצוע. 

 הסכום הנדרש לערבות הביצוע

 ₪. 100,000הינו  

בטבלה   2נספח ט 8
 אסמכתאות לניסיון 

 2באשר לתנאי הסף אשר בסעיף 
 להזמנה, נבקש כי 26תחת סעיף 

מיליון  7.5יובהר שההיקף הכספי 
הינו לא כולל מע"מ.              ₪ 

בהתאם, נבקש לשנות את המלל 
במקום "שווי הפרויקט לפני מע"מ" 

"היקף הפרויקט ללא מע"מ".-ל  

על המציע  2בטופס ט הבהרה: 
 3או מי מטעמו לציין 

פרויקטים שונים בגופים 
מיליון  2ציבורים, בהיקף של 

בין השנים )לפני מע"מ(  ₪ 
הטופס ייחתם ע"י , 2017-2020

 ויאומת על ידי עוה"ד. המציע

ור לעיל יש בנוסף על האמ
לצרף הצהרה מרו"ח  על היקף 

בין השנים  הכנסות מצטבר
₪ מיליון  7.5של  2017-2020

 )לפני מע"מ( .
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9 
בהזמנה להציע הצעות 

אסמכתאות  2נספח ט
,26לניסיון סעיף   

תנאי הסף השני בעניין היקף מחזור 
וכחת עמידה במסמכים לה –המציע 

בתנאי הסף מצוין כי יש לצרף 
אישור רו"ח חתום כולל פירוט 

 2נספח ט –בהתאם למסמך ט' 
 למכרז.

אסמכתאות  – 2בתחתית נספח ט
לניסיון, צוין כי יש לצרף תצהיר על 

2017-הכנסות בכל אחת מהשנים 
חתום ע"י רו"ח/עו"ד. 0202  

 2טופס ט –הערה בתחתית העמוד 
המציע על הוא ממילא תצהיר של 

ההכנסות, שיאומת ע"י עו"ד כפי 
 שנדרש.

נא הבהרתכם, אילו מסמכים יש 
לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי 

 26תחת סעיף  2הסף אשר בסעיף 
 להזמנה.

האם לצורך הוכחת עמידה בתנאי 
חתום  2סף זה, יש לצרף טופס ט

ע"י המציע ומאומת בתחתית 
הטופס ע"י עו"ד וגם לצרף אישור 

?2נים האמורים בטופס טרו"ח לנתו  

 או שיש לצרף מסמכים אחרים?

על המציע  2הרה:  בטופס טהב
 3או מי מטעמו לציין 

פרויקטים שונים בגופים 
מיליון  2ציבורים, בהיקף של 

)לפני מע"מ( בין השנים ₪  
הטופס ייחתם ע"י  2017-2020

 המציע ויאומת על ידי עוה"ד.

בנוסף על האמור לעיל יש 
לצרף הצהרה מרו"ח  על היקף 

הכנסות מצטבר בין השנים 
₪ מיליון  7.5של  2020-2017

 )לפני מע"מ( .

10 
 6מסמך א' סעיף 

להצעת הקבלן ותנאים 
 נוספים

יש לצרף להצעה את כל מסמכי 
המכרז )לרבות כל הנספחים( 

חתומים בתחתית כל עמוד. באשר 
החוזה, האם יש  –למסמך ב' 

לחתום בעמוד החתימה בחותמת 
(.124מתוך  65הקבלן? )עמוד   

חתימה וחותמת הקבלן 
 )המציע(.

מסמך ב' חוזה לביצוע  11
(1)16עבודה סעיף   

נבקש כי המילים: "מסיבה כלשהי" 
יימחקו, ובמקומן ייכתב: "כתוצאה 

 ממעשה או מחדל של הקבלן".

 :להלןהמלל  מאושר 

ממעשה או מחדל    הכתוצא
או  עובדיו או  /של הקבלן   ו

  .כל אדם מטעמו

מסמך ב'  חוזה לביצוע  12
(1)19עבודה סעיף   

נבקש למחוק את הסעיף על כל תתי 
סעיפיו, שכן קבלן לא יבטח את 

המבנה שעליו הוא עובד אלא את 
דות נשוא מכרז זה.העבו  

 או נמחק במלו 19 סעיףמלל 
מבלי לגרוע במקום ירשם "

מהתחייבויות הקבלן ו/או 
אחריותו על פי הסכם זה ו/או 
על פי כל דין, על הקבלן יחולו 
הוראות הביטוח המפורטות 

המצ"ב  2ח'-ו 1בנספח ח', ח'
להסכם זה ומהווים חלק בלתי 

 " נפרד ממנו
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 מסמך ב'  חוזה לביצוע 13
–( 2)19העבודה סעיף   

נבקש כי הסעיף יימחק ובמקומו 
ייכתב: "הקבלן יערוך ביטוח 

פרקים:  3עבודות קבלניות שיכלול 
רכוש על בסיס כל הסיכונים, פרק 

חבות כלפי צד ג' ופרק חבות 
 מעבידים".

נמחק במלואו   19מלל סעיף 
במקום ירשם "מבלי לגרוע 
מהתחייבויות הקבלן ו/או 

סכם זה ו/או ה פיאחריותו על 
על פי כל דין, על הקבלן יחולו 
הוראות הביטוח המפורטות 

המצ"ב  2ח'-ו 1בנספח ח', ח'
להסכם זה ומהווים חלק בלתי 

 " נפרד ממנו

נספח ח'  ביטוחים  14
1.1.1סעיף   

נבקש למחוק את הסעיף האחרון 
מהמילים: "הביטוח יכלול תנאי 
מפורש ועד המילים על פי שיקול 

י".דעתו הבלעד  

 מאושר

נספח ח'  ביטוחים  15
  1.1.2.6סעיף 

מש"ח. 1-נבקש להגביל ל  

נזק שלהלן: " המלל מאושר 
לרכוש משימוש בכלי רכב 

מנועי מעל לגבולות האחריות 
בפוליסת רכב  הנהוגים

סטנדרטית הנהוגה ביום 
 ₪ 1,000,000 -מקרה הביטוח

הגבוה ביט או לפני תנאי 
 "מבניהם

ביטוחים סעיף  נספח ח' 16
1.2  

מבקשים אישור כי פוליסת אחריות 
מקצועית תהיה משולבת בחבות 

מילה "אחריותו" מוצר. ולאחר ה
 נבקש לכתוב "החוקית".

 

 

מאושר פוליסה  .1
 ולבתמש

אושר תוספת לא מ .2
 "החוקית"המילה 

1.3נספח ח' בסעיף  17  

נבקש אישורכם כי פוליסת חבות 
מוצר תהיה משולבת עם אחריות 

עית.מקצו  
 מאושר

1.4נספח ח'  בסעיף  18  

נבקש למחוק את המילים "כל 
הסיכונים" ולהתחייב לביטוח מסוג 

 "אש מורחב".

למחוק את המילים "ו/או מי 
מילה "פריצה" יש מטעמו". לאחר ה

 להוסיף "על בסיס נזק ראשון". 

נבקש כי התחייבות לוויתור על 
תחלוף כלפי קבלני משנה, תלמידים 

ק בכפוף להדדיות כלפי וכו' יהיה ר
 הקבלן.

 מאושרלא  .1

אושר לרשום מ .2
במקום את 

,ו/או מי  המילים
:" ו/או מטעמו

מנהל הפרויקט 
ו/או יועץ 

 ספרינקלרים" 

הוסיף את מאושר ל .3
המילים על בסיס 

 נזק ראשון 

 לא מאושר .4
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1.5נספח ח' מסעיף  19  

 

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי 
 מטעמו".

לאחר המילה "פריצה" נבקש 
  סיס נזק ראשון".להוסיף "על ב

מש"ח  1נבקש למחוק  –כיסוי 
לכל כלי ₪  600,000-ולהתחייב ל

 בנפרד.

נבקש למחוק את המילים "הביטוח 
 מורחב לכלול....צולבת".

נבקש כי יצוין שהתחייבות לוויתור 
על תחלוף כלפי קבלני משנה, 
תלמידים וכו' יהיה רק בכפוף 

 להדדיות כלפי הקבלן.

"לגבי  נבקש למחוק את המילים
שימוש בו".כלים...ה  

מאושר לרשום  .1
במקום את המילים:" 
ו/או מנהל הפרויקט 

ו/או יועץ 
 .ספרינקלרים

 מאושרלא    .2

  ₪ 600,000מאושר  .3

 אושרמ .4

 לא מאושר .5

מאושרת המחיקה  .6
שבפוליסת בכפוף לכך 

הקבלנים תחת פרק 
נזקי  לענייןצד שלישי 

סעיף צמ"ה גוף מ
חלה בנספח ח'  1.1.2.5

על כלי הצמ"ה 
   עבודותב

1.6נספח ח'  סעיף  20  

למען הסר ספק, הכוונה בסעיף זה, 
לקבלן ולכלי הרכב של קבלני 

 המשנה מטעמו.

 

 נכון

1.6.2ף נספח ח' סעי 21  

ולציין ₪  500,000-נבקש להפחית ל
ח זה יחול רק לגבי כלי רכב וכי ביט

 שחייב בביטוח "חובה".

 מאושר .1

 לא מאושר .2

2.1.2נספח ח' סעיף  22  
ם "ואו למחוק את המילי נבקש

 הבאים מטעמו".

רשום מאושר ל .1
את המילים:" במקום 

ו/או מנהל הפרויקט 
ועץ יו/או 

 " ספרינקלרים

2.1.3.1נספח ח' סעיף  23  
נבקש למחוק את המילים "ואו/ כל 

 שרמאו חריג.... אכפתיות".

  2.1.3.4נספח ח'  סעיף  24

נבקש לעדכן ולרשום כי הקבלן 
תתפויות יישא בתשלומי הש

עצמיות הנקובות בביטוחים 
המפורטים לעיל רק במקרי ביטוח 

כתוצאה ממעשה ומחדל של הקבלן 
או מקבלני המשנה מטעמו./ו  

 לא מאושר

2.1.3.5נספח ח'  סעיף  25  

נבקש כי יצוין שהתחייבות לוויתור 
תחלוף כלפי קבלני משנה, על 

תלמידים וכו' יהיה רק בכפוף 
 להדדיות כלפי הקבלן.

 מאושר לא



 

6 

 

3נספח ח' סעיף  26  
נבקש למחוק את הדרישה להמצאת 

 הפוליסות. 

על פי מאושר הנוסח שלהלן: 
המזמין ימציא  דרישה מאת

ת הקבלן העתק פוליס
על  תוהעבודות הקבלני

בהתאם ה נספחי
הסכם להתחייבויותיו על פי 

ימי עסקים 3וזאת תוך    זה
 ה" מיום הבקש

  9נספח ח' סעיף  27

בות לפטור צוין שהתחיינבקש כי י
כלפי קבלני משנה, תלמידים וכו' 

יהיה רק בכפוף להדדיות כלפי 
 הקבלן.

מי נבקש למחוק את המילים "ו/או 
 מטעמו ו/או עבורו".

נבקש למחוק את המילים 
 "ולרבות....אם לאו".

 לא מאושר

10נספח ח' סעיף  28  

נבקש כי יצוין כי התחייבות 
י ר על תחלוף כלפי קבלנוויתול

' יהיה רק משנה, תלמידים וכו
 בכפוף להדדיות כלפי הקבלן.

 לא מאושר

13נספח ח' סעיף  29  

נבקש כי סעיף זה יבוטל ובמקומו 
ייכתב כי הקבלן יוודא שקבלני 

משנה מטעמו יערכו ביטוחים 
ף ואופי נאותים בהתאם להיק

  ההתקשרות עמם.

יפא את סמאושר להוסיף ל
" ככל קבלני המשנה המילים:

הקבלן ודות צעו חלק מהעביב
יוודא שקבלני משנה מטעמו 

יערכו ביטוחים נאותים 
היקף ואופי בהתאם ל

ביחס לרבות  ההתקשרות עמם
העבדות שהם ופי היקף ואל

 מבצעים" 

30 
אישור  – 1נספח ח

עריכת ביטוח עבודות 
סעיף ניות בהקמה קבל
בעניין רכוש 308  

בקש כי יצוין שההתחייבות תהיה נ
הדדיות כלפי הקבלן.רק בכפוף ל  

נבקש למחוק את שורת הכיסוי 
 הבאה:

 "ציוד"

הוצאות מיוחדות בעקבות נזק 
 לרבות דרישת רשויות

 לא מאושר .1

 חוק ציודמל מאושר .2

רשום ל מאושר .3
 תוהוצאם "במקומ

מיוחדת בעקבות נזק 
ות לרבות דריש

" את רשויות
הוצאות המילים:" 

שהוציא המבוטח 
בעקבות קרות מקרה 

 "הביטוח

 308קוד  – 1נספח ח 31
 בעניין צד ג' 

יובהר כי ההתחייבות תהיה רק 
 בכפוף להדדיות כלפי הקבלן.

.320ד כמו כן, נבקש למחוק את קו  

 

 לא מאושר .1

  320מאושר למחוק  .2

32 
בעניין  – 1נספח ח

כיסויים "אחריות 
ידים"מעב  

, 308, 304נבקש למחוק את הקודים 
319.  , 304:  מאושר למחוק 
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33 
אישור על  – 2נספח ח

עריכת ביטוח אחריות 
 מקצועית וחבות מוצר

נא אישורכם כי אישור יהיה עבור 
ביטוח אחריות מקצועית משולב עם 

ביטוח חבות מוצר. נבקש למחוק 
בשני סוגי  320 ,308את הקודים: 

 הכיסויים. 

 רמאוש

           
           
           
    

הסכם ההתקשרות, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות  .ב

 על נספחיהם, יגבר האמור במסמך זה.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .ג

 

 

 בברכה 

 וועדת מכרזים  

 קיי לחינוך המכללה האקדמית

 

 
 
 


