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 אוניברסיטת חיפה

 

 מכרז מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ומערכות בקרה עבור אוניברסיטת חיפה – 15/2019מכרז 

  1' מסמך הבהרות מס

 

 .להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז

 .או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז/סעיף שלא תוקן ומובהר כי כל 

 .המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם

 
 

 עמוד מס"ד
 

 מסמך
 תשובה שאלה סעיף

1 6 

 מסמך א'

כתב הוראות 

למגישי הצעות 

 למכרז

 

 , ס"ק א'9סע' 

"ערבויות 

 בנקאיות"

להבהרה בנוגע לערבות המכרז, לאיזה אודה 

 מדד נדרש להצמידה?

תשומות הבניה/ מחירים לצרכן/ מדד אחר 

 או ללא הצמדה?

 .כלשהו אין דרישה להצמדת ערבות ההצעה למדד

2 20 
 מסמך ג'

 למכרז

 ערבות וסחנ" 

 ההצעה לקיום

 ההסכם" וחתימת

 

לתשומת לב המציעים כי נפלו מספר טעויות  בנוסח ערבות 

 כפי שצורף למכרז. -ההצעה מסמך ג'

לתשומת לב המציעים כי מצורף למסמך הבהרות זה נוסח 

את הנוסח שצורף למכרז  המחליףמעודכן של ערבות ההצעה 

 (.1)ראו נספח 

המציעים מתבקשים להיצמד לנוסח ערבות ההצעה כפי 

 שמצורף למסמך זה.
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 עמוד מס"ד
 

 מסמך
 תשובה שאלה סעיף

3 29 

 מסמך ה'

 נוסח הסכם 

 

 "ביטוח" 8סעיף 

אישור " 4ונספח 

עריכת ביטוחי 

 "הקבלן

ונוסח אישור עריכת  שינוי סעיף הביטוח

 ביטוחים

 4להסכם המצורף למכרז יתוקן וכמו כן יתוקן נספח  8סעיף 

 להסכם המצורף למכרז.

)אישור עריכת ביטוחים(  4 ושל נספח 8נוסחם המתוקן של סעיף 

  למסמך הבהרות זה. 2מצורף כנספח 

4 38-43 

 מסמך ה'

 נוסח הסכם 

 

 1נספח 

"מחירון/כתב 

 כמויות"

 ,בת היחידהצבנוגע לאופן ה

האם יתבצע על ידי הגבהת משטח בטון 

 והצבתה על קפיצים?

 או שמה באופן אחר?

תותקן ע"ג בסיס בטון או פלדה )יבוצע  -יחידת קירור )צ'ילר( 

 ע"י המזמין( קפיצים כמצוין בכתב הכמויות.

ע"ג בסיס בטון )יבוצע ע"י המזמין(  תותקן –יחידה לטיפול אוויר 

 מונח על גומיות חרוצות.

5 205 
 מסמך ה'

 נוסח הסכם

 4נספח 

"אישור עריכת 

 ביטוחי הקבלן"

 :לגבי אישור קיום ביטוח

האם יש לצרף את האישור בהגשת  (1)

 ?המכרז
 

 
אבקש לדעת את שווי העבודה על מנת  (2)

 .לתמחר את הביטוח
 

גבול האחריות המקצועית וחבות מוצר  (3)

בפוליסה המשולבת הקיימת שלנו היא 

 ?האם זה מספיק 2,000,000

 
נספח הביטוח צריך להיות , בשלב הגשת ההצעה למכרז (1)

בשלב החתימה על . י המציע"בראשי תיבות ע חתום

הזוכה להגיש את נספח  יידרש, לאחר הזכיה במכרז, ההסכם

 .הביטוח י חברת"חתום ע כשהואהביטוח 
 

 ₪ 3,666,667 -כ הינן הצפויות השנתיות העבודות עלות (2)

 (.האוניברסיטה את מחייבת שאינה בלבד הערכה)
 

ח "ש 4,000,000גבול אחריות , יש להיצמד לנוסח המכרז (3)

 .לכל סעיף

 


