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 10.11.2019תאריך:  

 מונוסון -ר ביהודמכרז מסגרת להקמת מבני ציבו  – 2/2019מכרז מספר 

 ותשובות הבהרה שאלות

, 30.10.2019ולפרוטוקול שהופץ בתאריך  24.10.2019בהמשך לסיור המציעים שהתקיים בתאריך 
 :שהועברו על ידי המשתתפיםלהלן מענה לשאלות 

 

 תשובה שאלה 'מס

1 

מדוע לא משולם לנו בגין פינוי פסולת "
שמקורה בחפירה שבוצעה באתר ו/או  

 מחישוף השטח?! 
 מפנה להוראות:

מופיע שפינוי  11.6.4חוזה מסגרת סעיף  .א
הפסולת או עודפי החפירה הינם על חשבון 

 הקבלן.
 "12ס"ק  17נספח ב' סעיף  .ב

לא תשולם תוספת ומחיר  –בגין חפירה ועודפי עפר 
היחידה כולל פינוי העפר ממקום החפירה. באם 

יתגלו במקום החפירה פסולת בניין, לאחר אישור 
דרש יהמפקח והמזמין ולאחר מדידת הכמות, י

הקבלן לפנות את פסולת הבניין שנמצאה במקום 
ויהיה זכאי לתשלום בגין אגרת הטמנה, כמפורט 

 במחירונים.
פסולת בניין שמקורה רה, עפר ועודפי חפיפינוי כל 

בעבודות הקבלן, הינה על חשבון הקבלן, לרבות 
 32.2.18, כמפורט בסעיף אגרת ההטמנה

2 
מבוקש לקבל הבהרה לגבי התשלום "

למתכננים שכלול כביכול בהצהרת הקבלן  
 "1ס"ק  17בהוראות נספח ב' סעיף 

הכוונה למתכננים המוזמנים על ידי הקבלן ולצרכי 
המזמין מינה את ביצוע סעיפי ההסכם וחובותיו. 

המתכננים השונים לצרכי הכנת תוכניות ביצוע 
רכי עבודתו,  וכתבי כמויות. באם יידרש הקבלן לצ

אך לא בלבד, מתכנן הסדרי   ,תלמנות מתכנן כדוגמ
 תנועה, יהיה הדבר על חשבון הקבלן.

3 

לסעיפי חוזה ההתקשרות רשום  26.3.2בסעיף "
  10%תחול הנחה בסך  שעל מחירון משהב"ט

בנוסף להנחת הקבלן למרות שבסיור נאמר  
מפורשות כי מחירון משהב"ט נמוך יותר מדקל 

ולכן המחיר שיתבסס עליו יהיה עם הנחת 
הקבלן בלבד וכך רשום גם בפרוטוקול סיור 

 "קבלנים

 –ראה תשובה מפורטת בפרוטוקול סיור הקבלנים 
 לשאלות ותשובות במהלך הסיור. 3סעיף 

4 

לסעיפי חוזה ההתקשרות רשום  26.3.3בסעיף "
שעל ניתוחי מחיר ו/או הצעות מחיר לא ניתן 

האמנם? האם  –להגיש רווח קבלן ראשי 
המשמעות הינה שהקבלן צריך לבצע במחיר  

עלות עבודות שמתבססות על הצעות מחיר של 
 "קב"מים?!

 –ראה תשובה מפורטת בפרוטוקול סיור הקבלנים 
 ותשובות במהלך הסיור.לשאלות  2סעיף 
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5 

לסעיפי חוזה ההתקשרות,  33בהוראות סעיף "
להבנתנו תנאי תשלום מקסימליים הינם שוטף 

בוקש הבהרה לגבי  ממחודש הביצוע,  75+ 
החפיפה של אישור מפקח לשוטף המתחייב כך  

כפי שלהבנתנו הכוונה  60שלא יעלה על שוטף + 
 "המקורית שלכם

 והמכרז כמפורט בנוסח ההסכם 

6 

בפרוטוקול סיור קבלנים רשומה דרישה "
למינויים של צוות לנושא המתחייב על פי חוק 

 –לחברה בתחום הבניין המעסיקה מתחת ל  –
 –עובדים אין חובה למינוי ממונה בטיחות  100

לאור הנ"ל מבוקשת הבהרה באשר לדרישה 
לדו"ח ממונה בטיחות שבועי. להבנתנו הנ"ל 

 100-קבלנים שמעסיקים מעל ל מחייב רק 
 "עובדים.

לעניין  יש לפעול לפי הנחיות החוק והתקנות
 בטיחות, באחריות הקבלן 

7 

 –בחוברת המכרז אתם מציינים מחירון דקל "
אבל לא מציינים לאיזה מחירון אתם 

  .מתכוונים
נכון שזה מבנים חדשים להקמה ולהסרת ספק 

ולהבנתי מאוד חשוב שיצוין כי המחירון דקל 
 " .מחירון דקל בניה  –המדובר הוא 

 
 -ראה תשובה מפורטת בפרוטוקול סיור הקבלנים 

 , 2019מובהר כי מחירון דקל הינו במהדורת מרץ 
בכל מקום בו כתוב מחירון דקל ההתייחסות הינה  

מאגר מחירי בנייה ותשתיות,  –למחירון דקל 
הכוונה למחירים המופיעים בכל סעיף ופריט ללא 

כל תוספת , ההתייחסות הינה למחיר הנקוב 
 במחירון 

 
 

 תשומת לב המציעים

 כל האמור להלן הוא חלק מחייב ובלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 יחתום על מסמך זה ויצרף אותו להצעתו :  המציע

  

 :______________________אריךת                                 :__________________המציע שם

  

 : ______________________חתימה                         : __________________תאגיד חותמת

 יש להדפיס, לחתום ולצרף את מסמך השאלות והתשובות להצעה המוגשת.


