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 סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ]ע"ר[ 
4.8.22 

 07/2022מס'   פומבי  מכרז

 תחזוקה למזגנים ולמערכות מיזוג אוויר שירותי למתן 
 קובץ הבהרות  – עבור מכללת סמינר הקיבוצים

 כללי   .א

 . להלן הבהרות למכרז ("המכרז להלן: ")  למכרז שבנדון 22בהתאם לסעיף  .1

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

 . הפניה

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

ם שונים  בחלק מהמקרים נוסח השאלה מבטא ריכוז של מספר שאלות שנשאלו על ידי גורמי  .4

 . באותו נושא

יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי ועדת    -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן   .5

 . המכרזים

  .יובהר, כי כל ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהליך המכרז .6

 : נוסח מעודכן של מסמכי המכרז .7

נוסח   .7.1 מעודכן של המכרז, הכולל את כל השינויים במקביל לקובץ הבהרות זה מפורסם 

 ים. מכרזשנערכו במסמכי המכרז בהתאם לכל ההבהרות שפרסמה ועדת ה

במכרז  .7.2 שנערכו  השינויים  שבה  אחת  גרסה  גרסאות:  בשתי  מפורסם  המעודכן  הנוסח 

 ם.מסומנים והשנייה, גרסה "נקייה" שבה השינויים אינם מסומני

 . יגבר האחרון ,ות לנוסח המעודכן של המכרזבכל מקרה של סתירה בין קובצי ההבהר  .7.3

זאת, כ .7.4 עם  זה.  הבהרות  בקובץ  פורטו  למכרז  ובנספחים  במכרז  שנערכו  השינויים  כלל, 

ניתן   ההבהרות.  בקבצי  פורטו  שלא  נוספים,  שינויים  מספר  המכרז  במסמכי  נערכו 

להתרשם מכל ההבהרות שנערכו במסמכי המכרז, בין אם פורטו בקבצי ההבהרות ובין  

 .אם לאו, בנוסח המכרז שבו השינויים מסומנים

 הבהרות מטעם ועדת המכרזים .ב

מפורטת בטופס הצעת  יתווסף: "במקרה שהעבודה שבוצעה אינה    13.1.3בחוזה, בסוף סעיף   .8

המחיר שהגיש הספק בהצעתו, מחיר העבודה ייקבע בהתאם למחירון דקל עבודות קבלניות,  

ות במחירון דקל )למען הסר ספק, בכלל זה לא ישולמו  . לא ישולמו תוספות המפורט10%בניכוי  

 עבודות בגין עבודות קטנות(. 

 מענה לפניות להבהרות .ג

  חלק/סעיף מס"ד
 במכרז

 תשובה שאלה תמצית ה

טופס    .9
הצעת  
מחיר  
   7.4סעיף 

תפוקת קירור  -כ'ס  4.5מופיע מזגן עד 
15000BTU – ?? האם טעות סופר 

 
 

 טעות סופר. 
 42.000BTUעד 

10.  
   10סעיף 

 

 מסירת ערבות ניתן ליום ההגשה ?
 

במכרז  אין  ביצוע.  בערבות  מדובר 
תנאי לפיו יש להגיש ערבות במועד  

 הגשת ההצעות למכרז.
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  חלק/סעיף מס"ד
 במכרז

 תשובה שאלה תמצית ה

10.1  
ערבות  
 ביצוע  

המדובר הוא סעיף בחוזה    10סעיף   
 ולא במכרז. 

 
 


