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20.8.20 

 

 קובץ הבהרות -להזמנת שירותי הובלה  5/20מכרז פומבי מספר 

 ( להלן הבהרות למכרז. "המכרז" למכרז שבנדון )להלן: 9.1בהתאם להוראות סעיף  1

כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא  2

 הפניה.

 הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה. במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, 3

יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי ועדת  -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  4

 המכרזים.

מובהר, כי ההבהרות המפורטות במסמך מהוות חלק בלתי נפרד מהליך המכרז, ובכל מקרה  5

 ר ההבהרה.של סתירה בין תוכן ההבהרה לבין הוראות המכרז תגב

 .13:00, בשעה 30.8.20מודגש כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  6

 

מס' 
סידורי 

של 
 השאלה

הסעיף במסמכי 
 המכרז/ בחוזה/ בנספח

 

 
 
 
 

 השאלה

 
 
 
 

 תשובה
 

 מסמכי המכרז
למכרז מצוין כי  1.5בסעיף  1.5סעיף  1

 96 -העברה לא תארך יותר מ
שעות. עבודה בסדר גודל כזה 

 -מומלץ לרווח משמעותיות לכ
ימי עסקים, האם הדבר  10

 אפשרי?
 

 התשובה חיובית.
המציע הזוכה יהיה רשאי 
לבצע את העבודה במסגרת 

 .ימי עבודה 10זמן של 
 

תת /2כללי/עמוד  1סעיף  2
 1.5סעיף 

בכמה שלבים צפויה להתבצע 
העבודה וכמה ימי עבודה 

 מוקצים לכל שלב? 
 

כמו כן, האם ניתן לקבל הערכה 
לכמות ימי העבודה שידרשו 

 לשעות הלילה?
 

שלב אחד יכלול את העברת 
שני הקמפוסים )נמיר וצפון( 
לקמפוס השחר + העברת 
הספריה וציוד נוסף מקמפוס 

 צפון לקמפוס נמיר. 
 

אחר מספר בשלב השני, ל
חודשים, העברת הספריה 
 מקמפוס נמיר לקמפוס השחר.

 
ימי עבודה בלילה יבוצעו ככל 
שיידרשו על מנת לעמוד בלוח 

 הזמנים.
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תת /2כללי/עמוד  1סעיף  3
 1.6סעיף 

עקב כך שמדובר בפרויקט 
העברה בהיקף גדול והיות 
ואפשרתם רק לנציג אחד מכל 
חברה להיות נוכח בסיור 

נשמח מאד המציעים, 
שתאפשרו לבצע סיור, נוסף כדי 
שנוכל לאמוד את הפרויקט 

 בצורה תחרותית.
 

מציע שנכח בסיור רשאי לערוך 
סיור עצמאי נוסף לאחר תאום 

 מוקדם בדוא"ל:
 tsipi.edri@smkb.ac.il 

 6-יש דרישת סף ל תנאי סף – 5.12סעיף  4
משאיות. האם ניתן להגיש 
את המכרז עם משאיות 
מושכרות או שתורידו את 

משאיות  4 -הדרישה ל
 בבקשה.

 הבקשה מתקבלת. 
תנאי הסף ישונה, במובן זה 

 -מדרישת הסף מופחתת ש
 .משאיות 4-למשאיות  6

 

טופס  –נספח א' למכרז  5
סעיפים /17ההצעה/עמוד

5+6 

אין מספיק מקום בטבלאות 
שנדרש, האם לרשום כל מה 

ניתן לצרף דפים נוספים עם 
 טבלאות?

 

התשובה חיובית, ובלבד 
שהטבלה תהיה באותו פורמט 

 שקיים במכרז.

 
 נספחים למכרז  
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האם ארון הזכוכית 

 שבמסדרון עובר?

 

הארון יועבר מפורק. המכללה 
 תדאג לפירוק והרכבה.

 
7 

  
האם הטריבונה שבאולם 

 המחול עוברת?
 

 
 חיובית.התשובה 

 
8 

מפאת הבעייתיות בהצבת  
המשאית בפריקה, אם 
יתקבלו דוחות חניה על מי 

 יחול התשלום?
 

דוחות חניה, ככל שיהיו, 
 ישולמו על ידי הספק.

 
9 

לאיזה קומה הספרייה עוברת  
באופן זמני, )האם קומת 

 קרקע או מדרגות(.
 

 הספריה תועבר למרתף בבנין
א' בקמפוס נמיר )מינוס חצי 

 קומה(.
 יש מדרגות ואין מעלית.

 
10 

מדוע נדרשת ערבות ביצוע כל  
 (?20%כך גבוהה )

ערבות הביצוע שתידרש 
 50,000מהספק הזוכה תהיה 

 ש"ח.
 

11 
בכתב בכמויות  16בעמוד  

רשום שנדרש לפרק משקוף על 
מנת להוציא את מכונת 

 הלייזר, באחריות מי זה?
  

 
פירוק המשקוף בסדנא יהיה 

 באחריות המכללה.

 
12 

איך אתם רוצים להרים את כל  
ציוד הסדנא לקומות העליונות 
במגדל שלום, יש חלונות 
קטנים ונדרש לעבוד עם מנוף 
זרוע ויש סיכוי שחלק מהציוד 
לא יעבור בחלונות כי הם צרים 

 וארוכים?

 מטר. 1.30גובה החלון הינו 
מידות  הכוללת מצורפת טבלה

ומשקלים של המכונות 
 הגדולות בסדנא.  

עבודות הפירוק וההכנה ייעשו 
 ע"י המכללה.

 

mailto:tsipi.edri@smkb.ac.il


3 

 

 
 

13 
באיזה שעות יהיה ניתן לפרוק  

 את הציוד במגדל שלום?
)מפרט השירותים(  1בנספח 

, בכל שעות היום 7סעיף 
והלילה בתיאום עם נציגי 

המכללה וחברת הניהול של 
 מגדל שלום.

 
14 

ניתן להשתמש האם יהיה  
 במעלית המשא במגדל שלום?

בשלב ההובלה הראשון לא 
מגדל נדרש שימוש במעלית של 

 שלום.
במגדל השחר קיימת מעלית 
משא שתעמוד לרשות הספק 

 לצורך ההובלה. 
 

מידות מעלית המשא בבנין 
 השחר הן: 

מ';  1.8-מ'; עומק 1.3-רוחב
 מ'. 2.15 -גובה

רוחב  -מידות פתח המעלית 
 מ'. 1.94 -גובה מ'; 0.9

 ק"ג.  1,200 -כושר העמסה 
 

15 
האם יהיה ניתן לעבוד מקומת  

הקרקע במגדל שלום )מרחוב 
השחר( כי מקומת החניון לא 
ניתן להעביר ציוד )יש מסדרון 

 צר מאוד(.
 

 
 התשובה חיובית.

 
16 

מדוע נדרשת אחריות  
מיליון  4מקצועית על סך של 

אין ציוד בשווי הזה( זה ₪ ) 
סכום מאוד חריג. מקובל 

לאחריות ₪ מיליון  1לבקש עד 
 מקצועית.

 

 

גבלות האחריות יעודכנו לסך 

שלא יפחת מסך של 

1,500,000 ₪ 

האם שני הסניפים יעברו   17
 במקביל?

 .2ראו התשובה לשאלה 

 
18 

מי נדרש לארוז את כל הציוד  
 והתכולות?

הציוד שבמשרדים יפורק 
 וייארז ע"י המכללה.

 
פירוק ציוד המחשוב + פנסים 
+ עמדות הפעלה + עמדות 
מרצה ייעשה ע"י עובדי 
המכללה. אריזתם תיעשה ע"י 

 הספק.
 

 –ציוד רגיש מחסן צילום 
 יפורק וייארז ע"י המכללה.

 
הספק יספק ציוד וחומרי 

 אריזה.
 

בסיור פירטנו איזה ציוד יפורק 
וייארז ע"י המכללה ואיזה ע"י 

 הספק.
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מי מפרק ציוד חשמלי / ציוד   19
 טכני / מכשירים מיוחדים? 

 .18 הראו תשובה לשאל

 
20 

מה יהיה גורלו של ציוד שלא  
יעבור דרך המעלית ולא יוכל 

 להיכנס דרך החלונות? 

על הספק לוודא לפני ההובלה 
שיש ביכולתו להוביל ולהכניס 
את כל הציוד הנדרש בכל 

 אמצעי נדרש.
 

 
21 

- א לחוזה1נספח 
פירוט ההובלות 

 הנדרשות מהספק

אנו מבקשים לקבל פירוט של 
כל המכונות שנדרש לפרק את 
הקיבוע מהרצפה ולקבע 

 לרצפה באתר החדש.
 

המפרט את  מצורף נספח
המכונות הגדולות שנמצאות 

 בסדנא בקמפוס צפון.

 
22 

פירוט  -א לחוזה 1נספח 
ההובלות הנדרשות 

 מהספק

אנו מבקשים שתפרטו היכן 
בקמפוס מרכז תאוחסן 
הספרייה שתועבר מקמפוס 

 צפון. 
 

 
 .9 ראו תשובה לשאלה

 

 
23 

פירוט  -א לחוזה 1נספח 
ההובלות הנדרשות 

 מהספק

האם החברה הזוכה אחראית 
לשבור את הקיר ולהחזיר את 
המצב לקדמותו לאחר הוצאת 
מכונת הלייזר במידות 

115X110X110 ?ס"מ מהחדר 
 

לא נדרש פירוק של קיר, אלא 
 של משקוף בלבד. 

 .11 ראו התשובה לשאלה

 
24 

פירוט  -א לחוזה 1נספח 
ההובלות הנדרשות 

 מהספק

לאיזו קומה צריך לשנע את 
המכונות והציוד הכבד 

 בקמפוס שחר?
 

 , בניין השחר.4לקומה 

 
25 

אחריות  -לחוזה  10סעיף 
/  7לנזקים וביטוח / עמוד 

 10.4תת סעיף 

בהתאם להתייעצות עם יועצי 
הביטוח שלנו, אנו מבקשים 

 למחוק את הסעיף.
 

 הבקשה נדחית. 

 
26 

אחריות לנזקים  - 10סעיף 
/ תת סעיף  7וביטוח/עמוד 

10.1 

בהתאם להתייעצות עם יועצי 
הביטוח שלנו, אנו מבקשים 
למחוק את הדרישה לחבות על 
פי דין וחבות בלעדית בסעיף, 
ולכתוב כי הזוכה תישא 
באחריות רק בגין מעשה ו/או 

 מחדל רשלני מצידה. 
 

הבקשה נדחית. אחריות  
הספק על פי דין היא ממילא 

אחריות בגין התנהלות 
 רשלנית.

 
27 
 

אישור על קיום  – 2נספח 
 ביטוחי הספק

אנו מבקשים לערוך את 
 השינויים הבאים ע"ג המסמך:

יש למחוק את  –צד ג'  .א
 . 329, קוד 318קוד 

יש  –אחריות מעבידים  .ב
 . 304למחוק את קוד 

יש  –סחורה בהעברה  .ג
, קוד 301למחוק את קוד 

318 . 

יש  –אחריות מקצועית  .ד
, קוד 302למחוק את קוד 

304 . 

 

 

 318מחיקה קוד מאושר  א.

 329לא מאושר מחיקת קוד 

 מאושר ב.

 

 לא מאושר למחוק ג.

  

 302לא מאושר למחוק קוד  ד.

 304מאושר למחוק קוד 

 


