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 כ"ה ניסן, תשע"טב"ה,  לכבוד
 2019אפריל,  30 197/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 ניהול פרויקטים של בינוי בהיקפים קטנים ובינונייםשירותי ל 197/מכרז מס'  - 1מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

 .12:00בשעה  (9.2017.5) טתשע" באייר ב' יוםב הינושת הצעות המועד האחרון להג .1.1

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.2

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408בבניין 

שטח האוניברסיטה על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב ל

 ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.3

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

 הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל. 

ד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפר .1.4

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון: .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 הזמנה להציע הצעות

 מוסבר כי היקף העבודה אינו קבוע.  1.3 2  .1

האם ידוע עלות מצטברת של הפרויקטים 
ויקט במהלך שיהיו בטיפול מנהל הפר

 השנה?

צבר העבודות על פי ניסיון משנים 
. ₪מיליון  8-קודמות עמד על כ

אך גם   ₪מיליון  5יכול להיות גם 
 .₪מיליון  20

יובהר כי האוניברסיטה אינה 
 מתחייבת להיקף עבודה כלשהו.

 מובהר כי בניינים חדשים אינם כלולים. 1.5 2  .2

האם זכייה במכרז זה מונעת ממנהל 
השתתפות במכרזים לפרויקטים  הפרויקט

 גדולים בקמפוס?

במסגרת הזכייה במכרז זה לא 
 ייכללו בניינים חדשים.

אולם, אין מניעה להשתתף 
במכרזים פומביים אחרים ככל 

 שיפורסמו.

האם המכרז מתייחס לניהול פרויקטים  כללי  .3
בתחום תכנון אדריכלי או מתייחס לניהול 

 ?פרויקטים בתכנון וביצוע בהיבט הנדסי

חס לניהול פרויקטים יהמכרז מתי
כמקובל ובכלל זה תיאום תכנון, 

 .ניהול ביצוע ופיקוח
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

כי למציע נדרש ניסיון בניהול  בסעיף מצוין 7.1.3 5  .4
פואיות או מעבדות פרויקטי בינוי במעבדות ר

"מבין פרויקטים -מחקר ביולוגיות או כימיות 
מ"ר במצטבר משטח  500אלו, לפחות 

המבנים, הינם מעבדות רפואיות או מעבדות 
מחקר לכימיה ו/או לביולוגיה או שילוב 

 .ביניהן"

הניקוד הוא  - , דירוג ההצעות9בנוסף בסעיף 
( 1על פרויקטים שבוצעו בקמפוס )תת סעיף 

 (.3י מעבדות )תת סעיף ובמבנ

במבני האם ניסיון בניהול פרויקטים של בינוי 
ציבור עתירי מערכות תקשורת, בטיחות, 

בטחון, תפעוליות וניהול פרויקטים מורכבים 
בנייה ושדרוג  - באזורים בנויים והומי אדם

מקביל לניהול פרויקטים  ,של תחנות רכבת
 בקמפוס ובמעבדות רפואיות או ביולוגיות?

ניהול פרויקטים המציע ב סיוןני
בתחום מעבדות חיוני לאופי 

ולכן  האוניברסיטה הפעילות של
 .הוא תנאי סף ומחייב

נבקש להציג ניסיון רלוונטי עבור מנהל  7.1.3 5  .5
השנים האחרונות ולא  10 -פרויקט ב

 .השנים האחרונות בלבד 5 -כמתבקש ב

 אין שינוי בתנאי סף.

הליך ההבהרות אינו ברור, נבקש לדעת מתי  11.2 10  .6
יתקבלו תשובות לשאלות ההבהרה, על מנת 

 שנספיק להיערך להגשה בזמן.

מסמך ההבהרות הכולל את 
רה ההמענה לשאלות ההב

פורסם כמה ימים לאחר מ
המועד האחרון לשאלות כך 
שיינתן שבוע לפחות ממועד 

פרסום מסמך ההבהרות ועד 
 למועד ההגשה.

מהי עלות רכישת המכרז, וכיצד ניתן להירשם  11.7 10  .7
 את המכרז?ו/או לרכוש 

אין עלות עבור השתתפות 
 במכרז.

אין צורך להירשם ולרכוש את 
 המכרז.

אבקש לדעת באם ניתן לקבל קובץ המכרז  12 11  .8
על מנת שניתן יהיה להקליד  WORDבפורמט 

 הנתונים בהדפסה?

 לא ניתן.

 

בור ביצוע ומהי סך עלות לא מופיע נספח ע 13.1.1 11  .9
  ערבות ביצוע?

לא נדרש להגיש ערבות מכרז 
 ולא ערבות ביצוע.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 הסכם -למכרז  1נספח 

האם התמורה מוצמדת למדד ולאיזה מן  7.4 22  .10
 המדדים?

התמורה נגזרת כאחוז מערך 
הפרויקט ולפיכך צמודה לערך 

 של הפרויקט המתומחר ע"פ
מחירון דקל המתעדכן פעמיים 

 בשנה.

"ע" = ערך הפרויקט בש"ח כפי 
שיתומחר על פי מאגר מחירים 

 דקל.

 תכולת העבודה ותמורתה -להסכם א' 1נספח 

בכל הענף מקובל שערך הציודים המוזכרים  1.11.2 34  .11
כפי  20%ולא לפי  50%בסעיף זה יחושב לפי 

שמצוין בסעיף. מבוקש לשנות את הסעיף 
 ובל.למק

 .50%-מקובל. יתוקן ל

 

מבוקש לבטל את מקדם משהב"ט )ד( ואת  3.1 41  .12
מקדם האתר )א(. מקדמים אלו משמשים 

לפרויקטים של משרד הביטחון ולא 
 לפרויקטים אזרחיים רגילים.

 אין שינוי במקדמים.

 

באילו פרויקטים יופעל תעריף לפי אחוזים  3.7 45  .13
פרויקטים  ובאילו 3.2סעיף  42כמוזכר בעמוד 

יופעל תשלום לפי שעות עבודה כמפורט 
 .1טבלה מס'  53בעמוד 

 במכרז. 45בעמוד  3.7או סעיף ר

 אישור קיום ביטוחים -ד' להסכם 1נספח 

בסעיף זה  -אחריות מקצועית  - 4סעיף  4 58  .14
מיליון  1.5מוגדרת אחריות מקצועית על סך 
מיליון  1דולר. הסכום המקובל בענף הוא 

 בוקש להקטין את הסעיף בהתאם.דולר. מ

 מיליון דולר. 1-יתוקן ל מקובל.

 
 

 בברכה
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן


