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 כ"ה סיון, תש"פב"ה,  לכבוד
 2020יוני,  17 3/20משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 הנדון: מסמך הבהרה מס' 10 - מכרז מס' 3/20 להקמת בניין מדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן
 

 כללי .1

 בצהריים. 12:00בשעה תש"ף( תמוז  ו') 2020ליוני  28 יוםב הינוהמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על  .1.2
 ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 לגבי המכרז שבנדון: הבהרותתשובות/ להלן  .2

 

שם  #
 מסמך

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף

מסמך  
כתב  -ד' 

 כמויות

04.30.1.040 

 

היחידה לסעיף זה  - עמדת דוכן מרצה
 .הינה קומפלט

לאולם האם סעיף זה מתייחס 
ריום בלבד או גם לדוגמא ואודיט

בקומה שניה  סטודנטים 50 -לסמינר ל
  +10.26במפלס 

לעדכן אותנו במיקום של לכן נא 
זורים ברצונכם א לובאי .לולהדוכנים ה

 .למקם עמדת דוכן מרצה

+  להעביר לנו מפרט טכני נא ובנוסף
בכדי לדעת  פרט לדוכן מרצה כאמור

ממה הוא עשוי כדי שנוכל לתמחר 
 .סעיף זה

  .מבוטלהפריט 
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שם  #
 מסמך

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף

מסמך   .1
כתב  -ד' 

 כמויות

רשימת תכניות ובחסר ב 24-פרט א 4.12.3.040
והוא מופיע בכתב  האלומיניום

 נודה להשלמתו. הכמויות.

התאמה במס' אי  עקב ההערה תוקנה
הפניות לפריטים ולכן בוצע העדכון 

 הבא:

  עודכן תיאור מיקום  - 22פריט
ואורך פריט ותוספת של דלת חד 

  .כנפית

  הפך  -עודכן תיאור  - 24פריט
למעטפת שלמה של בית הקפה, 

ה דלת חד פעודכן אורך, נוס
 .כנפית

  דלת דו כנפית הפכה  - 25פריט
  .לחד כנפית

  עודכן תיאור ואורך  - 28פריט
 פריט. 

  12פריט A 12ו B -   שנינוספו 
פריטים עבור חיפוי מעטפת קיר 

בטון ותחתית תקרת גג 
   .גג –בקומה ד'  בפטיו

אקסל כתב כמויות מעודכן  מצורף
לצורך עם סימון העדכונים בצהוב, 

לשימוש פנימי בלבד והצגת השינויים 
 .של הקבלן

רשימת תכניות  מצורפתכמו כן 
  .מעודכנת

התכניות המעודכנות הועלו לאתר 
 .נט של חברת רמדורנט-מכרז

מסמך   .2
כתב  -ד' 

 כמויות

רשימת תכניות ובחסר ב 30-פרט א 4.12.3.100
והוא מופיע בכתב  האלומיניום

 נודה להשלמתו. הכמויות.

 .מבוטלהפריט 

מסמך ג'   .3
מפרט  -

 טכני

 מ"א – 15פרק 

 חשמל - 8פרק 

מובהר כי חב' הבקרה המספקת  הבהרה בנושא בקרת מבנה.
שירותים לקמפוס ולבית מכונות 

בלבד. כל  הינה חב' קונטאל
המפרטים ותכנון הבקרה במסמכי 

המכרז מתייחסים לכך. לא ניתן יהיה 
להציע מרכיבי בקרה חלופיים שאינם 

מתחברים/ מתממשקים למערכת 
 הבקרה בקמפוס.
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שם  #
 מסמך

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף

הבהרה לגבי מחירון קבלן גילוי אש     .4
 : חב' אורדמוכתב בפרויקט

הצעת מחיר של חב' אורד  צורפתמ
  .לגילוי אש כקבלן משנה

שמש כקבלן משנה של חב' אורד ת
הקבלן הראשי ויש להוסיף על 

 מחירים אלה רווח קבלני. 

כל מציע ייתן את המחיר המתאים 
בעיניו. התחרות בפרק גילוי אש היא 

על התוספת על מחירי הבסיס של חב' 
 אורד.

מחירי כל בדיקות  –למען הסר ספק 
דרשות מטעם הרשויות או החוזה נ

 יהיו כלולים במחיר הקבלן הראשי.

כל העדכונים לגבי כתב הכמויות  .לגבי כתב הכמויות הבהרה    .5
שהועברו במסגרת הליך ההברות 

נמצא בכתב הכמויות שמופיעים 
 נט של חברת רמדורנט.-באתר מכרז

שנמצא יובהר כי כתב הכמויות 
נט של חברת רמדורנט -באתר מכרז

 והסופי. הוא המעודכן

 
 

 

 

 

 ,בברכה
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן
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