י'תמוז,תשע"ד
8יולי,4102

הודעה מס'  5למציעים
מכרז מס'  /002/40לתכנון ,הקמה ,מימון ,תפעול ותחזוקה
של מתחם מעונות סטודנטים בשיטת D.B.O.T
להלן תשובות ועדת המכרזים לשאלות ובקשות הבהרה שנתקבלו ולרבות תיקונים שבוצעו במסמכי המכרז.
תשובותלשאלותולבקשותנוספות,אשראינןכלולותבהודעהזו,תפורסמנהבהקדם .

ועדתהמכרזיםתפרסםבקרוב נוסחמשולבשלמסמכיהמכרזלאחרתיקונםבהתאםלטבלהזו.עלהמציעים
יהיהלהגישאתמסמכיהמכרזהמתוקניםבאופןהמפורטבסעיף01.1להזמנהלהציעהצעות,וזאתחלףמסמכי
המכרזהמקורייםשהועלולאתרהמכללה. 

מס'
סידורי

סעיף0מראה
מקום 

שאלה0הערה 

תשובה

.0

סעיף 1.42.4
להזמנה

בתכנית תא  / 4244מוגדרת תכסית
מקסימלית של  21%המיועדת לבניית
המעונות ומבנים נוספים .נבקש לדעת מה
שטח התכסית המיועד לבניית המעונות
מתוךסךהכלהתכסיתהמותרת .

.4

סעיף 1.42.4
להזמנה

שטח התכסית המקסימאלי לבניית
המעונותיעמודעל4.0דונם. 

בהתאםלכך,בסעיף 4.04.0להזמנהלהציע
הצעות ,בנקודה מס'  7מתוך עקרונות
התכנון ,כהגדרתם המילה "לתכסית"
תימחק ,ותתווסף נקודה נוספת לעקרונות
התכנוןבסעיף4.04.0להזמנה,כדלקמן– 

 המציעיהיהמחויב לשטחתכסית
מקסימאלי שלא יעלה על 4.0
דונם. 

הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז. 


.4

סעיף 5.42
להזמנה

נבקש לקבל פרטים הנוגעים לתכנון העתידי
לבניה נוספתבמגרשמס' 0– תכסית,גובה,
מרחקממתחםהמעונותוכיו"ב .
על אף האמור בסעיף  8להודעת הבהרה
הבהרהיזומהמטעםועדתהמכרזים 
מס'  ,4המילים "או של תאגיד אחר,
כאמורלעיל"בפסקההשלישיבסעיף1.04
להזמנהתימחקנה. 

בפסקה הרביעית לאותו סעיף  ,1.04לאחר
המילים "יחתום מפעיל המשנה" ייכתב:
"אוהתאגידהאחרכאמורלעיל". 

בסעיף 01.1.1להזמנהייכתבבסופו:"ככל
שהמציע מבקש להוכיח עמידה בתנאי
סעיף  1.04לעיל באמצעות תאגיד אחר
שאינו בעל מניות ,כאמור בסעיף ,יצורפו
להצעה פירוט ניסיון התאגיד האחר
1
חתימתהמציע:_______________________

והתחייבותולביצועההפעלה,בנוסחנספחי
"א"-"02א ,"01ולרבות מסמכים המעידים
עלעמידתובתנאיהסף,כמפורטשם. 

.2

סעיף 5.42
להזמנה

ועדתהמכרזיםמתבקשתלאשרכיניתןיהיה
להגיש את ההצעה בהסתמך על ניסיונו של
מפעילמשנהאשרמציענוסף(אחר)מסתמך
עלניסיונו(בהצעהאחרת) .

.1

סעיף 5.42
להזמנה

נבקש שמסמכי המכרז יתוקנו כך
א.
שהגורם שמציג ניסיון במסגרת ניסיון היזם
בתפעול יצהיר ויתחייב ,שבתקופת התפעול,
הגורם האחראי מטעמו לכלל שירותי
האבטחה ו/או הניקיון ,בין בעצמו ובין
באמצעות קבלן משנה ,יהיה בעל רישיון
לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
תשנ"ו- ;0111
לחילופין ,נבקש שהדרישה שהיזם,
ב.
בעצמו (לרבות באמצעות חברת בת) או
באמצעות קבלן משנה ,יהיה בעל רישיון
לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
תשנ"ו  - ,0111תחול  גם על יזם ,בעצמו
(לרבות באמצעות חברת בת) או באמצעות

בסעיף  01.1.01להזמנה ,ייכתב בסופו:
"ככל שהמציע מבקש להוכיח עמידה
בתנאי סעיף  1.04לעיל באמצעות תאגיד
אחרשאינובעלמניות,כאמורבסעיף,אזי
תצורףגםהצהרתבעלימניותבדברשיעור
אחזקות בחברה אחות ,בנוסח נספח
"א ")0(01וכן אישור עו"ד /רו"ח בדבר
שיעור אחזקות בנוסח נספח "א,")0(07
ביחסלאותותאגיד".

בסעיף  01.1להזמנה ,המילים "או מפעיל
משנה" תימחקנה .במקום המילים
"רשאים להיות מוצעים" ייכתב "רשאי
להיות מוצע" .המילים "או בסעיף ,1.04
לפיהעניין"תימחקנה. 

בסוףסעיף01.1להזמנהייכתב:בעלמניות
במציעלאיהיהרשאילהיותמוצעכמפעיל
משנהבמסגרתהצעהאחרת". 

בנספח "א "01להזמנה ,המילים "הנני
מאשרכיידועליכיהתקשרותיבמתכונתה
הנוכחית הינה עם המציע ועמו בלבד וכי
אין לי דין ודברים עם כל מציע אחר
במכרז"תימחקנה,ובמקומןייכתב:"הנני
מאשר ששמרתי את כל פרטי ההתקשרות
עםהמציעבסודיותואלולאנמסרועלידי
לידיצדדיםשלישיים". 

בסעיף  1.04להזמנה ,המילים :"לרבות
היותו בעל רישיון לעסוק כקבלן שירות
כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי
קבלניכוחאדם,תשנ״ו",0111-תימחקנה .

בפסקה השלישית בסעיף  1.04להזמנה,
במקום המילים "קבלן משנה" תוחלפנה
במילים "מפעיל משנה" .בסוף הפסקה
השלישיתבאותוסעיףייכתב:"איןבאמור
כדילגרועמהוראתכלדין,אשרהיזםו/או
מפעיל המשנה מטעמו יידרשו לעמוד בה
במהלךתקופתההפעלה". 

בסעיף  01.0.4להסכם ההקמה ,לאחר
המילים "לחברת התפעול" ייכתב :"בין
באמצעותה ובין באמצעות קבלני משנה

2
חתימתהמציע:____________________

קבלן משנה ,אשר נמצא בהליכים להוצאת
רישיון כאמור ,באופן שהיזם הזוכה יציג
רישיוןכאמורבתוך[]041ימיםממועדהגשת
ההצעה .

.1

.7
.8

.1

סעיף 4/.0
להזמנה

הבהרהיזומהמטעםועדתהמכרזים 

סעיף
44.0.1.4
להזמנה
נספח "א"5
להזמנה
להציע הצעות

הבהרהיזומהמטעםועדתהמכרזים 

סעיף 4/.5
להזמנה
להציע הצעות
ונספחי
ההזמנה
להציע הצעות

מטעמה". 

בסעיף  01.4להסכם ההקמה ,לאחר
המילים "בקשר עם כך" ייכתב :" ,את
המסמכים המוכיחים את עמידת חברת
התפעול בתנאים הנקובים בסעיף 01.0
לעיל". 

בסעיף  1.4להסכם ההפעלה ,ייכתב בסופו
"אין באמור כדי לגרוע מזכות היזם
להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע
שירותיםמסוימים". 

בסעיף  1.2להסכם ההפעלה ,ייכתב בסופו
"אין באמור כדי לגרוע מזכות חברת
התפעול להתקשר עם קבלני משנה לצורך
ביצועשירותיםמסוימים".
בסעיף  01.2להזמנה ,ייכתב בסופו:
"למעטפה זו  תצורף ,במקרה של הגשת
תכנון המציע ,מעטפה נפרדת ובה  הֶ ְח ֵסן  ַניָּד
( )DISK ON KEYכמפורט בסעיף 01.1.01
להלן,אשר לאייכללובהכל פרטיזיהוישל
המציעו/אומימטעמו" .
בסעיף 00.2.4.0להזמנה,בשורההראשונה
בטבלה,המילים"ייזוםוהקמה"תימחקנה
ובמקומןייכתב"בהקמה". 
בסעיף1.1להזמנהבסוףהפסקההראשונה
וכן לאחר הפסקה השנייה בנוסח אישור
רוה"ח ,נספח "א ,"1ייכתב כדלקמן:
"לצרכי סעיף זה וסעיף  00.2.4.4להלן וכן
לצורך נספח "א ,"1"הון עצמי" משמעו:
הון עצמי בנטרול זכויות שאינן מקנות
שליטה ,הון עצמי בנטרול זכויות מיעוט,
סך כל ההון המיוחס לבעלים של החברה,
או כל מונח בעל משמעות דומה ,וכפי
שמופיעבדוחהמבוקר" .

הנכם מתבקשים לאשר את מחיקת המילה
"עצמי" שבפסקה השנייה של נספחא1
וזאת בהתאם לתקן חשבונאות בינ"ל 1
הצגת דוחות כספיים ,הקובע שני מושגים
לשימוש בביטוי"הון"בדוחות כספיים :
" .0הון בעלים" שמשמעותו הון
המיוחס לבעלים של החברה ,ללא
זכויות שאינןמקנות זכויות שליטה.
" .4הון" שמשמעותו הון המיוחס
לבעלים של החברה כולל זכויות
שאינן מקנות זכויות שליטה.
האישור הנדון בנספח א  1של המכרז נוגע
למושג השני הנזכר לעיל .
בסעיף1.2להזמנה,לאחרהמילה"למנהל"
הבהרהיזומהמטעםועדתהמכרזים 
ייכתב"וכןאישורבדברהיעדרחובסופי". 

בסעיף  01.1.01להזמנה ,בסוף הפסקה
הראשונהייכתב:"מובהרכיככלשההצעה
מוגשתעלידיבעליהמניותהעתידיםטרם
הקמת חברת המטרה ,יצורף למסמכי
ההצעה אישור עו"ד בדבר שיעור אחזקות
בנוסחנספח"א.")4(07 
3
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בסעיף  01.1.04להזמנה ,בסופו ייכתב:
"במקרה של הגשת הצעה על ידי בעלי
מניותעתידייםטרםהקמתחברתהמטרה,
תוגש ההצרה מטעם כל אחד מבעלי
המניותהעתידים". 

סעיף  01.1.02להזמנה יבוטל ובמקומו
ייכתב: 
"כל התצהירים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו -
 ,0171וכן תצהיר בדבר היעדר הרשעה
פלילית,בנוסחנספח"א."40 

במקרהשלהגשתהצעהעלידיבעלימניות
עתידייםטרםהקמתחברתהמטרה,יוגשו
התצהירים האמורים ביחס לכל אחד
מבעליהמניותהעתידיים .

אישורים כנדרש על פי החוק הנ"ל ,יכול
שיומצאולאחרהזכייהבמכרז,במקרהשל
זכייתההצעה,בהתאםלהוראתסעיף02.4
סיפאלהזמנה". 

.01

.00

סעיף
4..1.4.4
להסכם
ההקמה

סעיף
4..1.4.2
להסכם
ההקמה

 .0הוועדה מתבקשת לשנות סעיף זה הבקשות נדחות .אין שינוי במסמכי
כך שרק אם יוכח כי העבודה המכרז.
הופסקה עקב רשלנות או פעולה

בזדון של היזם ,יישא היזם
בהוצאות ובנזקים ישירים בלבד
אשר גרמו עקב הפסקת העבודה,
ובכלמקרהלאיהיהכפלסעדיםעל
פיסעיףזה.
 .4כמוכן,הוועדהמתבקשתלהוסיףכי
במקרה של מחלוקת  העניין יופנה
למומחההבלתיתלויאולבוררות .
 .4הוועדה מתבקשת להגדיר את
המונחים :"סיבות התלויות ביזם",
ו"-סיבותהתלויותבמכללה" .
הוועדה מתבקשת למחוק את המילים: הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז. 
"החשבון הסופי ייערך על ידי המנהל...
הופסקה בו לצמיתות" ולהחליפן בשורות
הבאות :
"החשבון הסופי ייערך על ידי המנהל
בתיאום עם היזם בהתאם לעלות החומרים
והעבודות שהוצעו בפועל עד למועד הפסקת
העבודות ,ואשר יוכחו בהתאם לקבלות
שיוצגולמכללה" .

4
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.04

סעיפים
4..1.4.2
4..1.4.1

.04

סעיף .04..
להסכם
הקמה

.02

סעיף .52.1
להסכם
הקמה

.01

סעיף 55
להסכם
ההקמה

הבהרהיזומהמטעםועדתהמכרזים 

 .0בסעיף  01.4.0.4בשורה התשיעית
המלים"הפיצויהמוסכםהמפורט
להלן" ימחקו ובמקומן ייכתב:
"הפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף
14.4להלן" .

ו-

 .4סעיף01.4.0.4יבוטל .
 

.01
.07
.08
.01

סעיף 2/.1
להסכם
ההפעלה
סעיף 2/.2
להסכם
ההפעלה
סעיף 24.0
להסכם
ההפעלה
סעיף 22.5
להסכם
ההפעלה

נבקש למחוק הסעיף ,או לחלופין לקבל המציעים מופנים להוראות סעיף 10
הבהרתכם ,לשם מניעת ספק ,כי החלטות להסכם ,והשינוי לסעיף  18להלן .בכפוף
המנהל במהלך תקופת הבדק יהיו ניתנות לכךאיןשינויבמסמכיהמכרז .
לבירורבפניהבוררהמוסכם .

 .0נבקש להעמיד את סכום הפיצוי
 .0הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכי
המוסכםעלסך1מיליון₪בלבד .
המכרז.

 .4בסעיף  14.4לאחר המלים "בוטל
 .4נבקשלהבהירכי"הפרתההסכםעל
הסכם זה על ידי המכללה עקב
ידיהיזם"כוללתגםהפסקתעבודה
הפרתועלידיהיזם"יוסף"לרבות
לצמיתות מסיבות התלויות ביזם
במקרה של הפסקת עבודה
כמפורט בסעיפים  .01.4.0.4ו –
בסעיף
כאמור
לצמיתות
01.4.0.4
."01.4.0.4

 .4בסעיף042להודעתהבהרהמס',2

ההבהרהשבסעיףקטן2תבוטל.

בסעיף  18.0.4להסכם ההקמה ,לאחר
הבהרהיזומהמטעםועדתהמכרזים 
המילים"עורכידין"ייכתב:"ו/אושופטים
בדימוס". 

יתווסף סעיף .18.0.1א להסכם ההקמה,
כדלקמן:"פנייהלבוררמצדהיזםבמקרה
שלמחלוקתלגביהנקבעכיהמנהליכריע,
תיעשה אך ורק לאחר שניתנה החלטת
המנהלעלפיהוראותסעיף10להלן" .

הוועדה מתבקשת למחוק את המילים: הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
"המכללה לא תהיה חייבת לנמק את
החלטתה...ובלעדי".
הוועדה מתבקשת למחוק את המילים: הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
"בכפוףלאמורלעיל...מהפעולותהנ"ל".
הוועדה מתבקשת להבהיר כי הפיצוי בגין הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
איחורהמוזכרבסעיףיהיהסעדבלעדי.
א .הוועדה מתבקשת להבהיר כי חילוט בסעיף44.7להסכםההפעלהייכתבבסופו:
הערבות ייעשה בכפוף להודעה מראש ליזם. "חילוט הערבות או חלקה במקרה האמור
ב .הוועדה מתבקשת לתקן את הסעיפים כך בסעיף קטן זה ייעשה לאחר מתן התראה
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 22.2להסכם
ההפעלה

.41
.40
.44

.44
.42

.41

.41

סעיף 22.2
להסכם
ההפעלה
סעיף 22.5
להסכם
ההפעלה
סעיף 21.5
להסכם
ההפעלה

סעיף 21.2
להסכם
ההפעלה
סעיף 21.42
להסכם
ההפעלה

סעיפים
21.41
21.40
 21.45להסכם
ההפעלה
סעיף 2.2
לנספח ד()5
להסכם
ההפעלה
(כתב הרשאה
והתחייבות)

שחילוט הערבות יהווה סעד בלעדי של בכתבליזם7ימיםקודםהחילוט". 
המכללה ,וייעשה בו שימוש רק לאחר מתן 
ארכה סבירה ליזם .חילוט הערבות ייעשה יתרהבקשותנדחות.
בכפוףלזכותושלהיזםלפנותלבוררות.
הוועדה מתבקשת למחוק את המילים :"על הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
פישיקולדעתה".
הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.

הוועדהמתבקשתלמחוקסעיףזה.
א .הוועדהמתבקשתלהבהירשהוראות
הסעיף יחולו רק במקרה של הפרה
יסודית ובכפוף לכך שניתנה ליזם
ארכהלתקןאתההפרהוההפרהלא
תוקנה.
ב .הוועדה מתבקשת להתנות את
הוראות הסעיף בזכות התנגדות
ליזם ובפנייה לבוררות או למומחה
בלתיתלויבמקרהשלמחלוקת.
הוועדהמתבקשתלמחוקסעיףזה.

א .תשומת לב המציעים מופנית לכך
שהסעיף מתייחס להפרה יסודית.
כן תשומת לב המציעים להגדרת
הפרה יסודית כמפורט בסעיף
 44.4.0להסכםההפעלה.איןשינוי
במסמכיהמכרז.
ב .תשומת לב המציעים להוראת
סעיף  44.1להסכם ההפעלה.
הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכי
המכרז.
הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
הבקשות נדחות .אין שינוי במסמכי
המכרז. 







א .הוועדהמתבקשתלהבהירכיסכומי
הפיצויים המצוינים בסעיף יהוו את
תקרת הפיצוי האפשרית בגין
הנסיבות המתוארות בסעיף ,וכי
מדוברבסעדיםבלעדיים .
ב .הוועדהמתבקשתלהבהירכימדובר
בסכומיםמקסימלייםולאבפיצויים
מוסכמים.
ג .הוועדה מתבקשת להפחית את
הסכומים המצוינים בסעיף ,אשר
אינם תואמים את סדר הגודל של
הפרויקט.
הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
הוועדהמתבקשתלמחוקסעיפיםאלה.

א .ועדת המכרזים מתבקשת להגדיל
את סכום הפיקדון לסכום השווה
דמיהרשאהלשניחודשים.
ב .נבקשכיהפיקדוןישמשגםלחידוש
ציוד במידה והושחת ציוד או נפגע
ציודבאשמתוהישירהשלהדייר .

א .הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכי
המכרז.
ב .תשומת לב המציעים מופנית
להוראת סעיף  8לכתב ההרשאה,
וכן למילים "ו/או אי תשלום
הוצאות שונות החלות עלי על פי
כתב הרשאה זה ",בסעיף 7.7
לכתב ההרשאה .אין שינוי
במסמכיהמכרז.
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.47

.48

.41

.41

.40

.44

.44

סעיף 42
לנספח ד()5
להסכם
ההפעלה
(כתב הרשאה
והתחייבות)
סעיף 2.0
לתקנון
מעונות
הסטודנטים
– חלק כללי
סעיף 42.1
לתקנון
מעונות
הסטודנטים
– חלק כללי
מפרט טכני
הנדסי  -כללי

מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' 5.44
(חשמל
ותקשורת)

מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' 5.1
(חשמל
ותקשורת)
מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –

הוועדהמתבקשתלהבהירכי בנוסףלוויתור בסוףסעיף 04לכתבההרשאהייכתב:"כן
על זכות הקיזוז ,הסטודנט יוותר גם על כל הריני מוותר/ת על כל זכות עיכבון
זכות עכבון הקיימת לו על פי כל דין בקשר המוקניתלי,אםמוקנית,כלפיהמפעיל".
עםההרשאה,ולתקןאתהסעיףבהתאם.
הוועדה מתבקשת להבהיר כי המפעיל הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
יתחייב לעשות מאמץ סביר על מנת לשמור
עלציודהסטודנטבמהלךהשיפוץ,ולא"ככל
הנדרש".
הוועדה מתבקשת לתקן את ההפניה בסעיף בסעיף  01.4לתקנון – חלק כללי ,במקום
"בסעיף"01ייכתב"בסעיף."1
לסעיף1לכתבההרשאה.

מאחר שלפי הנדרש הכניסה לחניון התת
קרקעיהחדש,שהינוחלקמהמתחם,תתבצע
דרךהחניוןהעיליהקיים,נבקשלקבלתכנית
המתארתאתמצבוהנוכחישלהחניוןהקיים
לצורךתכנוןואומדןהעבודותשישלבצע .

נא פרטו את מאפייני מערכת בקרת המבנה
הממוחשבתהנדרשתוהבהירוהאםהמערכת
תידרשרקבשטחיםהציבוריים.

המידע המבוקש כלול במפה הטופוגרפית
שבנספח "ו" ,ואשר קובץ   DWGשלה
צורף לבקשת המציעים במסגרת הודעת
הבהרהמס'.4בנוסף,באפשרותהמציעים
לבצע סיור באתר ,בתיאום מראש עם
המכללה. 
בסעיף8.00בחלקג'למפרט,ייכתבבסופו :
"בקרת מבנה ממוחשבת תיתן כיסוי /
מענהלמערכותהבאות,לפחות:
א .בקרת מזוג אוויר כולל גם
,F.C.יחידותושחרורעשן.
ב .גילויעשן.
ג .חיישניהצפה/רטיבות.
ד .מעליות
ה .מצלמותבמעגלסגור.
ו .פריצה.
ז .בקרה ושליטה של הכניסות /
יציאות".

נבקשכםלהבהירכימערךההדלקותיידרש המציעיםמופניםלקרואבעיוןאתהוראות
סעיף    8.4למפרט – חלק ג' .הבקשה
רקלגבישטחיםציבוריים.
נדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.

סוג גופי התאורה – נבקש להותיר את הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
בחירתסוגיהתאורהליזם(בכפוףלהכתבת
שימוש בתאורה חסכונית) ואת בחירת גופי
התאורהלאדריכל.
7
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סע' 5.1
(חשמל
ותקשורת)
.42

.41

.41

.47

.48

.41

מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' 5.5
(חשמל
ותקשורת)
מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' 5.5
(חשמל
ותקשורת)
מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' 5.5
(חשמל
ותקשורת)
מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' 5.4/
(חשמל
ותקשורת)
מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' 5.4/
(חשמל
ותקשורת)
מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד

עוצמות תאורה – עוצמות התאורה
הנדרשות בסעיף  .8.1מצוינות כמינימליות
("לפחות")ולאכממוצעות. 
בנוסף ,נבקש להתאים את העוצמות
התאורההמינימליותהנדרשותכךשיהיועל
פיהתקן.

תכניות תאורה בדירות – בתוכניות אין
התייחסות לתאורה .נבקש לקבל תכניות
תאורה.

הבקשהמתקבלתבאופןחלקי. 
בפרוטעוצמותתאורהמינימליותשבסעיף
8.1למפרט–חלקג',ייכתב :
חניונים-לפחות011לוקס(במקום )411 משרדים   - לפחות  111לוקס (במקום )111
ח'כביסהוח'אופניים- לפחות211לוקס(במקום )211
יתרהבקשותנדחות.
הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.

דרישה לביצוע מערכת קליטה (אנטנה בסעיף 8.8למפרט– חלקג',לאחר""FM
מרכזית) לטלוויזיה – בשים לב לכך שלא ייכתב:"ו/אוכלפתרוןמוצעאחרלקליטה
קיימים כיום שירותי שידור אנלוגיים נא חופשיתשלשידוריםאלו".
בטלואתהדרישה.

א .המציעיםמופניםלקרואבעיוןאת
הוראת סעיף  8.01למפרט – חלק
ג' .הבקשה נדחית .אין שינוי
במסמכיהמכרז. 

גנרטור חירום – מבוקש
א.
לשנותאתדרישותהגיבוי מגנרטור
החירום.
נבקש להורות על ביטול
ב.
הדרישות המפורטות בסעיף לעניין
אספקתהדלקושהיזםיהיהמחויב
ב .ראו הבהרה מס'  221שפורסמה
לתכנן את גנרטור החירום בהתאם
במסגרתהודעהמס'.2 
לתקנות כיבוי אש ודרישות
הבטיחותהמקובלות.
חיבורי חשמל לדירות וחיובים – נבקש את הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
הנחיותיכם בנוגע לדרישות חיבורי החשמל
לדירותודרךחיובן.

חיבור המיזוג של כל דירה ללוח החשמל
הדירתי אינו תואם את דרישות המערכת
למיזוג באמצעות  VRF.לפיכך נבקש לתקן
בהתאם ולקבוע כי מניית צריכת החשמל

בסעיף  01.0למפרט – חלק ג' ,לאחר
המילים"תחולעלהיזם",ייכתב:"ויבוצע
אך ורק חיוב חודשי בגין הוצאות החשמל
המיוחסות ישירות למיזוג אויר דירתי
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.21

.20

.24

.24

לביצוע –
סע' - 45
כללי
מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' - 45
כללי
מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' - 45
כללי

מפרט טכני
הנדסי – חלק
ג' -מפרט
טכני מיוחד
לביצוע –
סע' - 45
כללי
הודעת
הבהרה מס'
 - 0סעיף 005

למיזוגבכלדירהתבוצעבמערכתנפרדת.

(מנועים  +יחידות קצה ככל שניתן ליחס
אתהוצאותהצריכהלפישימושבפועל)".

נא אשרו כי התשלום בגין צריכת חשמל הבקשהנדחית.איןשינויבמסמכיהמכרז.
במסדרונותתתבצעעלידיהדייריםבהתאם
לחלוקהיחסיתלגודלהדירות.

נא הבהרתכם לגבי אופן תשלום צריכת תשומת לב המציעים להוראת סעיף
החשמל והמים במועדון הדיירים וחדר  01.04.4להסכם ההפעלה ,בדבר האיסור
לגבות מסטודנטים תשלומים בגין
העיון.
השטחים לשימוש משותף .אין שינוי
במסמכיהמכרז. 

בהגדרת "שטחי השימוש המשותף"
בהסכםההקמה,לאחרהמילה"מעליות",
ייכתב :"חדר העיון והמועדון לרווחת
הסטודנטים". 
הדרישה לאספקת אוויר צח בדירות אינה ליחידות המגוריםניתן לבצעמערכתאויר
מקובלתונהוגהבמבנימגוריםותוביללייקור צח לא מטופל ,גם מהמסדרונות
הציבוריים.איןשינויבמסמכיהמכרז.
משמעותישלהפרויקט.נבקשלבטלה .

הבהרהיזומהמטעםועדתהמכרזים 

הסעיףבמפרטאליומפנה הבהרהמס'221
להודעהמס' 2מוטעהוהכוונההיאלסעיף
 4.2למפרט – חלק ב' (תנאים כלליים
ומיוחדיםלביצוע). 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו.



ועדתהמכרזים 
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