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.'רשום שצריך לצרף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לפי הנוסח בנספח ז

.בנוסח הערבות רשום שהערבות צמודה למדד המחירים לצרכן– ' ואילו בנספח ז

מהו נוסח הערבות שצריך להיות

יובהר כי בכל מקרה . 'אין סתירה בין הדרישה כי הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית לבין מנגנון ההצמדה הקבוע בנספח ז

.המעודכן למסמכי המכרז' פי הנוסח בנספח ז"נוסח הערבות צריך להיות ע

המעודכן למסמכי המכרז' ראו נספח ז?לפקודת מי לרשום את הערבות 27.1

השאלה אינה מפנה לשאלה ספציפית ולא ברורה כוונתה?פ .ח' מהו מס-3

4
– ' נספח ב

כתב כמויות

מצורף אקסל.בגרסת וורד או אקסל– נבקשכם להעביר אלינו את כתב הכמויות בקובץ המאפשר הוספת התמחור 
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– ' נספח ד

ח "אישור רו

לעניין חוקי 

עבודה

, המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה"ל נדרשים רואי החשבון של המציע לאשר כי "מסגרת הנספח הנ
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים , צווי ההרחבה, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה________, בשנת 

ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים , במידה שחלים עליו, האישיים החלים עליו
". סוציאליים כנדרש

 7אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקן ביקורת ' יצוין כי הנוסח המוצע של אישור רואה החשבון בנספח ד
יובהר כי התקן . ("התקן: "להלן )של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון 

מנחה את רואי החשבון בכללים והוראות ספציפיות לגבי נוסח של אישורים מיוחדים שרואי החשבון 
 לתקן מודגש שבמקרה בו נוסח דוח מיוחד על ידי רשות מסוימת שלא 13כאשר בסעיף , מתבקשים לתת

. יבוא רואה החשבון בדברים מול הרשות על מנת לתקן את הנוסח הנדרש, בהתאם להמלצות התקן
אינו עומד בהוראות התקן מאחר שדורש מרואי החשבון  לאשר נתונים שאינם ' האישור המפורט בנספח ד

בנותנם , רואי החשבון, בנוסף.  חשבונאיים ואשר אינם מופיעים בדוחות הסקורים והמבוקרים של החברה
מאחר ועל פי . נדרשים לציין את כל המסמכים והנתונים עליהם הם מתבססים, אישורים מיוחדים כאמור

מדובר בדרישה שאינה ישימה , צווים והסכמים, נוסח האישור נדרשים רואי החשבון להתייחס לחוקים
.ואפשרית מבחינתם

היא זו שתחתום על ההצהרה בנוסח הנדרש , באמצעות מורשי החתימה מטעמה, נבקשכם כי החברה, משכך
.(כאמור' נספח ד)

מקובל
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– ' נספח ז
נוסח ערבות 

בנקאית 
מכרז

 ימים 7-לא יאוחר מ: "יבואו המילים" לפי דרישתכם הראשונה בכתב: "נבקשכם כי במקום המילים
למען . וזאת כמקובל בערבויות שמוציאים הבנקים בקשר עם עבודות מסוג זה, "מדרישתכם הראשונה בכתב

.לאישורכם– הכוללת תיקון כאמור , לבקשה זו נוסח הערבות המבוקשת' ב כנספח א"מצ, הנוחות
.נבקשכם לעדכן. בנוסח הערבות לא צוין לאיזה חודש סכום הערבות מוצמד, בנוסף

'ב נוסח עדכני ומחייב של נספח ז"מצ- מקובל באופן חלקי 
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' נספח א
– לחוזה 

נוסח ערבות 
בנקאית 

בדק/ביצוע

 ימים 7-לא יאוחר מ: "יבואו המילים" לפי דרישתכם הראשונה בכתב: "נבקשכם כי במקום המילים
למען . וזאת כמקובל בערבויות שמוציאים הבנקים בקשר עם עבודות מסוג זה, "מדרישתכם הראשונה בכתב

.לאישורכם– הכוללת תיקון כאמור , לבקשה זו נוסח הערבות המבוקשת' ב כנספח ב"מצ, הנוחות
.נבקשכם לעדכן. בנוסח הערבות לא צוין לאיזה חודש סכום הערבות מוצמד, בנוסף

מובהר כי ערבויות הביצוע וערבות הבדק תוצמדנה , בנוסף.  לחוזה' ב נוסח עדכני ומחייב של נספח א"מצ- מקובל באופן חלקי 

.בהתאמה, ידי המכללה או לחודש המצאת ערבות הבדק-לחודש שבו ייחתם ההסכם על
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' נספח ב
– לחוזה 
אישור 

עריכת ביטוח

נבקש אישורכם כי המציע יהא רשאי להמציא פוליסת אחריות מקצועית ואחריות מוצר משולבת ולא 
.פוליסות נפרדות

למקרה ולתקופה ₪ 8,000,000הבקשה מקובלת ובלבד שגבולות האחריות בפוליסה המשולבת יעמדו על גבול אחריות של 

 במכללה1' בבניין מס (ילרים'צ) להחלפת מקררי מים 03/2019מכרז פומבי 

טבלת שאלות הבהרה 

המכללה האקדמית תל אביב יפו
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כתב ' נספח ב
כמויות 
15.1.10

  במפרט 1.1י סעיף "עפ: אודה לקבלת הבהרה בנושא מספר הצילרים שיש לספק ולתמחר בכתב הכמויות
צוין   ( 20עמוד  ) בכתב הכמויות 15.01.10י סעיף "בעוד שעפ" אספקה והתקנה של שני מקררי מים " נרשם 

ל מצויין צילר אחד בתפוקה "כנ– למפרט הטכני 2.2י סעיף "ק וכן עפ" ט125ילר אחד בלבד בתפוקה של 'צ
 125ק או כל אחד " ט125האם מדובר בשני צילרים שתפוקתם ביחד , אודה לקבלת הבהרה .ק " ט125של 

כן אציין שבסיור הקבלנים דובר אפשרות של שתי הנפות של ? ק או שהכוונה היא למקרר אחד בלבד "ט
.המקררים 

כתב כמיות עודכן מדובר בשני מקררים


