
 Purchasing, Tenders and Contracts Dep't מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 

 Tenders Unit יחידת המכרזים

  

  

   

 

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

1 

 

 אלול, תשע"חבא'    ב"ה,  לכבוד
 2018אוגוסט, ב 12   1815/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 בתחום הבטיחות וייעוץ לשירותי תכנון 1815/מכרז מס'  - 3מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

 (.14.8.2018ג' אלול תשע"ח )עד ליום  -ניתן בזאת מועד נוסף לשאלות  .1.1

 .12:00בשעה  (2018.827.) ט"ז אלול תשע"ח יוםל נדחההמועד האחרון להגשת הצעות  .1.2

)כולל( בשל חופשה מרוכזת,  19-23.8.2018: האוניברסיטה תהיה סגורה בתאריכים הערה .1.3

 .26.8.2018-ותחזור לפעילות ב

 209חדר ב הנמצאת ת המכרזיםתיביש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.4

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

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

 ועליו להיערך בהתאם.

שורים, על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האי .1.5

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.6

 , גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.ומאושר על ידו
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 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון: .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

האם הניסיון יכול להיות של  7 5  .1
היועץ גם אם בוצע שלא 

 במסגרת עבודתו אצל המציע?

הדרישות הן ליועץ הבטיחות  7.1בסעיף 
נדרש להציג את  7.2, אולם בסעיף המיועד

יון המציע המשולב עם ניסיון יועץ ניס
 (.7.2.1הבטיחות המיועד )סעיף 

 :יתוקן כדלהלן 7.2.1סעיף 

שימש  7.1"יועץ הבטיחות המיועד בסעיף 
 כיועץ הבטיחות בתכנון מתקן אחד לפחות".

2.  12 

13 

14.1.1 

16.2 

מבקשים להוריד כל סעיף 
המציין ערבות. לא צורף כל 

 נוסח של ערבות מכרז.

יימחקו המילים "כולל ערבות  14.1.1בסעיף 
 המכרז".

יימחקו המילים "לרבות ערבות  16.2בסעיף 
 ביצוע".

יימחק המשפט "וכן לחלט את  16.6בסעיף 
 הערבות שצורפה על ידי המציע להצעה".

. 13.2מבקשים לבטל את סעיף  13.2 24  .3
לחילופין לשנות את גובה 

 13.2הפיצוי המוסכם בסעיף 
העבודה  מסכום שכר 5%ב' ל 

 עבור אותו פרויקט.

 ללא שינוי. –סעיף א' 

 5%מוסכם של ישונה לפיצוי  –סעיף ב' 
מסכום שכר העבודה לפרויקט על כל שבוע 

 איחור

שורה אחת לפני אחרונה יש  15.1 26  .4
 .15.7 -לתקן מספור הסעיף ל 

 .15.7-יתוקן ל

מבקשים למחוק "במפעלי  א' 2.2.4 32  .5
 הייצור".

 מקובל.

 

 לא מקובל. מבקשים למחוק את סעיף ב'. ב' 2.2.4 32  .6

 יופיעהמילים "על ביצוע המערכת" במקום 
 "על התקנת המערכת".

 

מבקשים למחוק "ובמפעלי  ה' 2.2.4 32  .7
 הייצור של רכיבי המערכת".

 מקובל.

בנוסף, במקום המילים "על ביצוע המערכת" 
 יופיע "על התקנת המערכת".

 

 

  



 Purchasing, Tenders and Contracts Dep't מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 

 Tenders Unit יחידת המכרזים

  

  

   

 

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

3 

 

 ובה / הבהרהתש שאלה סעיף עמוד #

 מקובל.לא  מבקשים למחוק את סעיף ו'. ו' 2.2.4 32  .8

במקום המילים "על ביצוע המערכת" יופיע 
 "על התקנת המערכת".

הסעיף כולל הכנת תיק שטח.  ז' 2.2.4 32  .9
מה התמחור בגין תיק שטח? 

במידה ומוסיפים תמחור תיק 
שטח לשירותים לפי שעה, יש 
להוריד משלבי התשלום של 

 34ר ליועץ בעמוד השכ
ובמקום יש  להוסיף: "במועד 

 אישור כיבוי אש לאכלוס".

בסעיף ז' יתווסף: "תיק שטח יידרש רק 
בבנייה חדשה או בתוספת בנייה לבניין קיים 

 )לא בשיפוצים/ התאמות(.

)עלות לפי סוג תכנון(  33התמורה בעמוד 
 כוללת הכנת תיק שטח.

 -בטבלה יעודכן ל 6סעיף  - 3.2סעיף  34בעמוד 
 "אישור אכלוס ע"י כב"א ומסירת תיק שטח".

הערה מתחת לטבלה: אחרי  - 33בעמוד 
 המילה "שיפוצים" תתווסף המילה "ובנייה".

מבקשים  -עלות לפי סוג תכנון  טבלה 33  .10
לדעת מה התמחור עבור 

שינויים )תכנון מפורט כולל 
שינויים לאחר הגשת התכנית 

 .(לרשות הכבאות

אם השינויים מחייבים הגשה חוזרת לרשות 
 10%של  תשלום נוסף יקבל היועץהכבאות 

 מתכולת העבודה המקורית.

המחירים בטבלה הם בש"ח ולא כוללים כל  הבהרה טבלה 33  .11
 מע"מ.

שלבי התשלום של השכר ליועץ  3.2 34  .12
מבקשים לפצל את תנאי  -

התשלום למצבים לפיהם סוג 
כיבוי אש, התכנון כולל הגשה ל

ולא כולל הגשה לרשות 
 הכבאות.

 מקובל.

להלן שלבי  הגשה לכיבוי אש תדרשכאשר לא נ
 התשלומים:

 אחוז מצטבר אחוז מהשכר השירות 

 15% 15% . ייעוץ מוקדם1

 60% 45% . ייעוץ סופי2

. ייעוץ לתכנון 3
 מפורט

20% 80% 

. פיקוח עליון 4
 על הביצוע

20% 100% 

 

מחק מהטבלה עמודת "אחוז מצטבר לשלב תי עדכון 3.2 34  .13
 העבודה ההנדסית".
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 3מבקשים להוסיף לשלב  3.2 34  .14
)קבלת אישור מכבי אש 

והרשויות המוסמכות לתכנית 
, כך ששלב זה 15%הבטיחות( 

, כיוון שייעוץ 35%יכלול 
( פחות 4לתכנון מפורט )סעיף 

ה מהותי, להפחית משלב ז
בהתאמה כך שיכלול  15%
מהשכר. )סך שני  10%

 -יישאר זהה 4+ 3הסעיפים 
45%.) 

)קבלת אישור מכבי אש והרשויות  3שלב 
 25%-המוסמכות לתכנית הבטיחות( יעודכן ל

 .20%-)ייעוץ לתכנון מפורט( יעודכן ל 4ושלב 

 5% -הבטחת פיקוח עליון  5 42  .15
 34מבקשים להוריד. בעמוד 

שלום, מצוינים שלבי הת
לשלב  20%לפיהם משאירים 

 פיקוח עליון ואילך.

הסעיף הנ"ל אופציונלי וכאמור נועד להבטיח 
קבלת שירותי פיקוח עליון וקנס במקרים 

 בהם שירות זה לא יינתן.

 

 1מבקשים להוריד את סעיף  1 44  .16
מאישור עריכת הביטוח 

)ביטוח כל הסיכונים רכוש( לא 
 רלוונטי לשירות.

 .עינוהסעיף יישאר ב

נקבל את  -ככל שהמבטח ימחק סעיף זה 
האישור הואיל וקיים סעיף פטור מביטוח 

 (.15.7רכוש במכרז )סעיף 

 

$ לצד  -הושמט בטעות סימן ה  2 45  .17
 .גבול האחריות

יתווסף סימן $ לצד גבול האחריות על סך 
1,000,000. 

)אחריות  4עדכון לסעיף  4 46  .18
 מקצועית(.

נק'  תתווסףעית( )אחריות מקצו 4סעיף ל
 נוספת: 

 6הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של "
חודשים, אשר תחול היה והפוליסה תבוטל על 

ידי המבטח או לא תחודש מסיבה כלשהי, 
ת ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה א

 חבותו של הספק בגין אותן תביעות".

אנו מניחים שעבודת היועץ  כללי  .19
תתבצע בעיקרה בתחומי 

ניברסיטה. האם ישולמו האו
 ליועץ החזר הוצאות נסיעה?

ליועץ החזר הוצאות נסיעה מעבר  םלא ישול
 .לתמורה האמורה במכרז

 
 
 

 בברכה
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן


