
 מכרז פומבי  מס' 181/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת 

 :  מענה לשאלות הבהרה – 1מסמך   

לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת  -  181/22מכרז מס' מפ' 

 :בהתאם לטבלת המועדים המפורסמת במכרז( -דכן להתע) 12:00בשעה   4/04/2022 הגשת הצעות תאריך       

מכרזים הממוקמת בכניסההבירושלים, בתיבת  1במשרדי הקרן הקימת לישראל, ברחוב קק"ל מקום ההגשה :  

מענה לשאלות ההבהרה ונספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהגשת מסמכי המכרז ויש לצרפם.  

מענה לשאלות ההבהרה  השאלה סעיף במכרז מס"ד

כללי .1
בהמשך לעליית מחירים  

ולמחירים  בשוק העולמי 
שניתנו על ידכם בכתב  

 הכמויות 
הצפי לעליית מחירים אינו  
מאפשר לבצע את העבודה  

ללא הצמדה למדדים  
ה.שישקפו את העליי   

וכמו כן אפשרות תמחור על  
ידי תוספת למחירים בכתב  

 ת הכמויו

 לתשובתכם אודה.

מנגנון    קיים  לא  במכרז 
הצמדות. 

מפרטים .2
כתוב שהן   -דלתות הנגרות

צריכות להיות לפי תקן  
משרד החינוך, אבל גם כתוב 

עליהן שהן צריכות להיות  
 אקוסטיות 

אין דלת נגרות משרד חינוך  

?מה להציע לכם -אקוסטית 

להציע בהתאם : 

דלתות אקוסטיות בלבד  
 עפ"י פרטי האדריכלות. 

– נספח ב' .3

3.1.2.1סעיף 

 תנאי סף  
קודם של  ניסיון   –הבהרה 
מ"ר במצטבר  6,000לפחות 

 תקופה. פ"י הע

- 6טופס מס' .4
  6בטופס מס'   3בסעיף מס'  

נוסח ערבות השתתפות  
קיימת טעות בנוסח במכרז ,   

רשום  להיות  צריך  היה 
בתוקפה  תישאר  זו  ערבות 
מתאריך הגשת הצעת המחיר 

 31/08/2022למכרז ועד  

ונמצא   –נוסח הערבות נבדק  
 תקין. 

הערבות  כתב  את  להגיש  יש 
כחלק  במכרז  השתתפות 

 ממסמכי המכרז.  

כתב  לה  תצורף  שלא  הצעה 
 תיפסל.  –ערבות 

כללי .5
נבקש הבהרה האם  

המחירים בהצעה צמודים  
 או לא צמודים למד ד 

מנגנון   קיים  לא  במכרז 
 הצמדות. 

כללי .6
בסיום העבודה האם ניתן  

בלבד ללא   4להגיש טופס  
 5טופס 

בהתאם  לתנאי המכרז  
ובהתאם לדרישות הוועדה  

)אם   לבניין אישור אכלוס
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 מענה לשאלות ההבהרה   השאלה  סעיף במכרז  מס"ד
  5הוועדה מחייבת טופס 
 אכלוסלצורך השלמת אישור 

מצידה, על הקבלן החובה  
להעמידו בהתאם למסמכי  

 .המכרז(

 

 

 כללי   .7
האם ניתן להגיש הנחה  

 שלילית 
 

ב)  לא לא   "הנחה" - מדובר 
 .  "(תוספת"-ניתן לפרשו כ

 כללי   .8
האם ניתן לקבל דחייה  
במועד הגשת שאלות ל  

07/04/20225 
 

   לא

 ללי כ  .9
ניתן לקבל דחייה  האם 

להגשת המכרז ל  
05/05/2022 

   לא

 כתב כמויות.   .10

סעיף  
04.17.01.0010  

 מעלון 

 04.17.01.0010בנוגע לסעיף: 
ט עבור המעלון של  וריאין פ 

מבנה משרדים דרומי , אין  
. , אין מפרטאין חתך ,תכנית  

  .מצ"ב פרט התכנון -מעלון 
המעלון כולל תכנון ביצוע  

לגישור מפלסים   קומפלט
,כולל כל האישורים  

 הנדרשים לנגישות ולתקן. 

תוכנית מעלון   –מצ"ב 
 מעודכנת. 

 

 מפרטים   .11
תכנית לוח ורטיקלי   תוכנית חשמל 

 .  לוחות החשמל  למערכות

 

תוכנית חשמל   –מצ"ב 
 מעודכנת. 

 עדכון   .12
תקופת התקשרות    -הפרויקט קופת ביצוע ת

 .  חודשים  18פרויקטאלי 

- מובהר כי הכוונה הינה ל 
שמונה עשר חודשים )ולא  

מיום קבלת צו התחלת   ( 21
 . עבודה




