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 2022ינואר  04

 

 לכבוד:

 לרכישת והתקנת תשתיות תקשורת 03/2022משתתפי מכרז 

 

 3הבהרה מס'  -תשובות לשאלות הבהרההנדון: 

 שאלה +סעיףעמוד 'מס

 התייחסות המכללה

1 

סעיף  4עמ' 

2.1 

למה הכוונה רישום המכללה ברישום 

 יצרן?

הכוונה שהמכללה תופיע ברישומי 

ותוכל לפנות אליו לקבלת היצרן 

שירות באופן ישיר ללא תלות בספק 

 שממנו נרכש הציוד

2 

סעיף  4עמ' 

 איזה אסמכתא יש לצרף יחד עם ההצעה? 2.2

אין צורך באסמכתא בהצעה. כאשר 

רישיון יהיה צורך להעביר  שיירכ

 אותו למכללה

3 

סעיף  4עמ' 

6.4 

כי היקף כספי בעבודות  צויין 6.1בסעיף 

בסעיף ₪.  300,000תקשורת יעמוד על לפחות 

₪.  100,000צויין כי היקף כספי יעמוד על  6.4

איזה היקף כספי צריך להציג להוכחת תנאי 

 סף?

אישור מחזור עסקאות  .1

 כולל

ברשימת הממליצים יש  .2

לציין את היקף העבודה 

 שבוצעה עבור כל ממליץ

4 

סעיף  4עמ' 

6.10 

כי קבלן שילם דמי השתתפות. מה הסכום צויין 

 ?שצריך לשלם? ואיך מבצעים את התשלום

 הסעיף מבוטל אין דמי תשלום

5 

סעיף  5עמ' 

14 

ללא ₪  25,000צויין כי סכום הערבות הינו 

בלי להוסיף  25,000 מע"מ, בנוסח ערבות צויין

 מע"מ. מה סכום הסופי של הערבות?

הערבות ללא מע"מ סכום סופי 

25,000 

6 

סעיף  6עמ' 

23.2.1 

 30%. צויין כי משקל מרכיבי האיכות הינו 1

 אשמח לפרוט מה משקל של כל מרכיב שצויין.

איכות  30%מתוך  ISO. מה משקל של תקן 2

 ואיזה תקן נדרש?

 

הקריטריונים ומשקלם בציון 

 האיכות:

 משקל קריטריון

שביעות  
רצון 

מעבודות 
 קודמות

40 

אמינות 
וכושר 
 ביצוע

25 

 25 המלצות
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הסמכות 
 ואישורים

10  

 

 

 אין תקן שהוא חובה

7 

 22עמ' 

 8.5סעיף 

אבקש להוסיף בסיום המשפט "הקשורות 

 עבודות בתחום המכרז"לביצוע 

 בקשה מתקבלת

8 

אישור 

קיום 

 ביטוחים

ביטוח אחריות מקצועים ומוצר בגבול  .1

הינו גבוה ביחס להיקף  20,000,000של 

המכרז, אבקש להקטין את הסכום 

3,000,000. 

הינו  8,000,000ביטוח צד ג' בגבול של  .2

גבוה ביחס להיקף המכרז, אבקש 

 4,000,000להקטין את הסכום 

 מקובל עלינו, בכפוף ל:

 . קיום שאר דרישות הביטוח.1

. טכניקת הפשרה: ניתן להסכים 2

לבצע כנ"ל על ידי שינוי )אפשר גם 

בכתב יד( על גבי האישור המקורי 

 .בלבד

 

 

 בברכה,      

 אורטל אלטבה
 ע. מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש


