
 

 

 כ'חשון,תש"פ 

2019נובמבר18

לכבוד
המכרזמשתתפי

שלוםרב,

, 2בקומת הגלריה בביתן  ביצוע עבודות גמר ומערכות של חדרי ישיבות וטרקלין עסקיםל 20199/26/מכרז פומבי מס' הנדון: 
 אקספו ת"א

 שאלות לעמענה 

מתכבדתלפנותלמציעים"(החברה")להלן:בע"מהמרכזהבינלאומילכנסיםותערוכות–חברתאקספותלאביב

 ןהנדוןכדלקמן:יבעני

 
 מס'

במסמכי  סעיףה
 המכרז

 
 שאלה

 
 תשובה

מסמכיהמכרז

נבקשאתמספרח.פשלהמזמיןוהבהרה כללי1
 מיהוהגורםהמשלם.בדבר

המרכז–המזמיןהואהגורםהמשלם:אקספותלאביב
.520022229הבינלאומילכנסיםותערוכותבע"מ.ח.פ

צוהאםניתןלקבלשבועהתארגנותטרם התארגנות-כללי2
 ?תחילתהעבודות

 המכרזאין במסמכי זהשינוי זאת,בשלב עם יחד .
 למציעלאחר באשר אתהכרזה תבחן החברה הזוכה,

 האפשרות התארגנותלהארכת והכלזמני בהתאם,
לשיקולדעתההבלעדי.

שטח–כללי3
 התארגנות

היכןיהיהשטחההתארגנות?ידועהאם
 

 עם להתארגנות, ייעודי שטח יוקצה הקבלןלא זאת
 לביתן בסמוך מכולה להציב רשאי במיקום2יהיה ,

שייקבעעלידיהחברה,בתאוםובאישורשיינתןמראש.
בהםיהיהרשאי פריקהוטעינה, שטחי יוגדרו כן, כמו

הקבלןלפרוקסחורהוציודבקומתביצועהעבודות.
שטח–כללי4

התארגנות
האםיחלוככלשיוקצהשטחהתארגנות,

תשלומיםכלשהםעלהקבלןבגיןשטחזה?
להסכם,ככלויידרשהקבלןלהקים45.1בהתאםלסעיף

באמצעותהבאתמבנים אתרהתארגנותהואיעשהכן
 –זמניים חשבונו. על שוזאת תחליטככל החברה

 להקצות התארגנות במקוםשטח שאינו קבוע,
.ובאישורשיינתןמראשאוםיבתיימסרהואהעבודות,

7צעהתוךהשבתערבותהלקבועמבקשים כללי5
 .ימיםלאחרפרסוםזהותהזוכה

לא שינוי המכרזמסמכיביחול המציעיםלבתשומת.
.למסמכיהמכרז4.9-ו.74פיםלסעי

נאהבהירומהתאריךצפילתחילתהעבודה, לו"ז–כללי6
עלמנתשנוכללבדוקאתהנתוניםמוללוח

 האירועיםשבאתר.

למועדת עבודותלאיאוחרלתחיעלהמציעיםלהיערך
לזוכהבמסגרתצויוגדר.המועדהסופי01/02/20מיום

התחלתעבודות.
באתרשנאהבהירוהאםלוחהאירועיםלו"ז–כללי7

,מעודכןומחייב?האינטרנטשלהחברה
מעודכן החברה שבאתר האירועים לוח ניתןוברובו

בו לצפות ,אולם. כי בזאת התחייבותבכךאיןמובהר
אלהמתעדכניםןשכמועדיהאירועים/אוביחסלכמותו
ואירועיםבפעילותעלהמציעיםלהתעדכן.באופןשוטף

באופןשוטףמולהחברה.



 

 

נאהבהירוהאםהעבודהבמקטעים,ככל1.3סעיף8
חודשים4וחשלעדייןתתכנסלטו,שתהיה

11.1וכןסעיףלחלקא'1.5כאמורבסעיף
בחוזהונספחי'?

במידהוהזוכהיידרשעלידיהחברהלבצעאתהעבודות
הביצוע השלמת במועד דחיה לזוכה תינתן במקטעים,

 למקטעים, בכתבבהתאם להנחיה בהתאם וזאת
שתימסרלקבלןמאתהמפקח.

פריסת–כללי9
 תשלומים

-פריסתהתשלומיםכמופיעבנספחהתמורה
האםניתןשהתשלוםיהאחלקי/יחסי

בחשבונותחלקייםלפיהתקדמותביצועפר
 ?שלב

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

פריסת–כללי10
תשלומים

האםניתןלקבלמקדמה,בכפוףלהפקדת
ערבותמקדמה?



לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

המכרזנספחה'למסמכי

נבקשלוודאכיהמחיריםבנספחה'למכרזמע"מהרכיב11
לאיכללומע"מ)ראוהערהמודגשתשלכם

.(25בעמוד

ישלנקובבסכומים המכרז למסמכי במסגרתנספחה'
בתוספתלפני מע"מ לזוכה תשולם התמורה ואולם ,

.מע"מ
2ו'-1נספחיםו'–ערבויות

 כללי12
לא "כתבמטהיהערבויותימבוקשכיבנוסח

."ניתנות להסבה
 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

מבוקשלצייןבכתביהערבויותבמקום2סעיף13
ימים.7המילה"מיד"תוך

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.


הסכםהתקשרות

יובהרכיהערבותניתנתפעםאחתבלבד7.7סעיף14
מספרמאחרשישנןללאחידוש/השלמה

בטוחותלמזמין:ערבות,עיכבון,תשלומים
נדחיםלצדתניותשיפויופיצוי,שכולםיחד

מהוויםהגנהרחבה.

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז..הסעיףמבוקשלבטלאת(3)117.סעיף15

מזגתכוחעליוןלהוסיףלהגדרמבוקש11.18עיףס16
 .השבתהכלליתבמשק,אווירקיצוני

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

-תנאיתשלום71
חשבונותביניים

 סופי

מחודש יום45מבקשיםתנאיתשלום
לקבועמועדברורמבוקש,לחלופיןביצוע.

במהלך אותו לבדיקתהחשבוןע"יהפיקוח
.החודש בו הוגש החשבון

 

 במסמכי שינוי לאשרהמכרז.לאיחול המפקחישתדל
 בתוך הזוכה ידי על שיוגשו החשבונות יום15את

באמור אין כי מובהר המפקח. אצל קבלתם ממועד
לעמידה המפקח של ו/או המזמין של התחייבות

במועדיםאלו.

-תנאיתשלום18
חשבונותביניים

סופי

יום60נבקשלהקדיםתשלוםחשבוןסופיל
מחודשביצועאחרון.

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

להבהירכיהפיצויבגיןעיכוביחולמבוקש 69.2סעיף19
רקעקבמעשה/מחדלשלהקבלןו/אומי

מטעמו.
 

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.



 

 

הפיצויייגזרמיוםהסיוםולאמבוקשכי69.2סעיף20
לפישלבים.

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.


30%-להפחיתאתכלהפיצוייםבמבוקש69.2סעיף21
.מהנקוב



לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.


אינומקובלבענף,ויחדעםהפיצויבגין69.4סעיף22
איחורלצדהבטוחותהמהוותפיצוימוסכם,

מגלםכפלפיצוי.מבוקשלבטלו.


לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

יהיהבסעיףזההמסוכםמבוקשכיהפיצוי69.5סעיף23
התקרהלכלהפיצוייםבמצטבר.

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

קבלניםםבסיורהקבלניםנאמרכיישנ 73עיףס24
ממונים.נבקשלהבהירבמדויקמיהם

ובאיזהתחומים.

 

במסגרתהפרויקטלאיפעלוקבלניםממונים.הקבלן
המפרטהזוכהיפעלכקבלןראשיאחדוהכלעלפי

הטכניהמיוחדוכתבהכמויות.מבלילגרועמהאמור,
מחויבהקבלן,גילויוכיבויאשוכריזהמובהרכיבתחום

כמפורטבכתבהכמויותהזוכהלעבודעםקבלןמסוים,
.ובמפרטהטכניהמיוחד

תמחורביצועבכתבהכמויותבמדועמופיע73עיףס25
יהסיורמיועדיםסעיפיםשעלפניולפ
?לקבלניםהממונים



לעיל.24נאראוהאמורבסעיף

ככלונדרשתיאוםעםקבלניםממונים73עיףס26
רווחבגיןקבלניםממונים8%קשומב

בגיןקבלנימשנה12%-מטעםהמזמין,ו
בהתקשרותישירהשלהקבלןעםקבלנים

מטעםהמזמין)ככלותידרשהתקשרות
ישירהכזו(.

כלתמורהנוספתמעברלקבועלאתשולםלקבלן
במסמכיהמכרזוההסכם.לאיחולשינויבמסמכי

המכרז.

סמכויותו/או72
החלטותהמפקח

6+5)לרבותס'
 (88בחוזה,ס'

המפקחהינוידוהארוכהשלהמזמיןלפיכך
יובהרכיכלההחלטותוהסמכויותשניתנו

לותקפותלשלבהביצועבלבדולטובת
הפרויקט.איןבהחלטותיוכדילגרועקידום

מאיאילומטענותהצדדיםבהליכים
 משפטיים.

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

28


כלתניות
שיפוי/פיצויע"י

הקבלןעקב
דרישותצדדים

שלישיים)לרבות
 (55,47סעיף

בכפוףלפסקדיןחלוטשבונקבעהאחריות
הקבלן,וכפוףלכךשהקבלןקיבלרשות

 .להתגונןבהליך

 המכרז. במסמכי שינוי מהוראותלאיחול לגרוע מבלי
במקרה כךהמכרז, על תימסר שלישי, צד טענות של
הודעהלקבלן.

+היתר4טופס29
,35.3)לרבותס'

 לחוזה(35.1

4ככלשהעבודותדורשותהיתרו/אוטופס
לבניין,נבקשלוודאקיומםשלאלוטרם

 תחילתהעבודותוקבלתהעתקמהם.

 4.20הנכםמופניםלסעיף להסכם. לביתן כי 2מובהר
 טופס מהוראות4ניתן לגרוע כדי באמור אין אולם ,

המכרז כלל,מסמכי להשגת ביחס לרבות וההסכם
הדרושים.ההיתריםוהאישורים



 

 

היתרים30
ואישורים

כלהכרוךבהוצאתמבוקשלהבהירכי
ע"חהמזמיןייעשה-היתר/היתרשינויים

ובאחריותוובאופןשמאפשרעמידהבלוחות
זמנים.

ו נדחית המכרז.הבקשה במסמכי שינוי יחול ראהלא
להסכם.35בענייןזהבסעיף

היתרים31
ואישורים

ככלשידועותלמזמיןדרישותמסוימותשל
הרשויות/העירייה לעבודות/חברת 

אוחסריםידועיםהניהול/הנהלת בניין
בחיבורלתשתיותו/אוהגבלהבשעותאו

נבקש לקבל פירוט בשטחיהתארגנות,
 אודותיהם/העתק המסמכים הרלוונטיים .



כלל אודות לבדוק הזוכה הקבלן של באחריותו
ביצועהעבודות.צורךוהאישוריםהדרושיםלההיתרים

המכרז מסמכי מהוראות לגרוע כדי באמור אין
וההסכם.

היתרים32
ואישורים

אגרות בלבד כיתשלוםמבוקשלהבהיר
באחריות–)כגוןהג"א/חח"י(4/5לטובת ט' 

וע"חהמזמין.

מובהר וההסכם, המכרז לגרועמהוראותמסמכי מבלי
 לטוכי האגרה תשלום בת על5טופס יחול בלבד,

המזמין.
מבוקשכינספחיהביטוחלרבותגבולות ביטוח33

אחריות,יוסכמוביןיועציהביטוחלאחר
זכייה.עקרוניתמבוקשלאשרגבולות

מיליוןבפרקאחריות20אחריותשל
 מעבידיםבפוליסההקבלנית.

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

תקופתהבדק34
והאחריות+
 ערבותבדק

שנותאחריותהיאתקופהארוכהאףמעבר
לחוקהמכר.האםניתןלהסתפקבתקופת

 שנים(3אחריותלפיחוקהמכר?)

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

תקופתהבדק35
והאחריות+
ערבותבדק

איןהסכמה"לאיפוס"תקופותבדקבמקרה
קיומהשל(וודאיעלרקע375.שלתיקונים)

תק'אחריותלאחרהבדק.

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

הפסקתעבודה36
מטעםהמזמין

/הפחתהשל
עבודות/דחייה

שלשלבים
,4.14)לרבותס'

 (25

תכולתבהפחתותמבוקשכיבמקרהשל
עבודה/הפסקותעבודהמטעםהמזמין/או

שאינם עקב הפרת הסכם דחיותשלבים,
פיצוי)לרבותבגיןתקורותיינתןע"י הקבלן

והקבלןמפקחוהוצאות(,כפישיוסכםביןה
 ולאחרהצגתאסמכתאות.

המכרז. במסמכי שינוי יחול עבודהלא הפסקת נושא
 בסעיף בתכולות25מוגדר שינויים ונושא להסכם,

עבודהמוגדרבפרקז'.


פקודתשינויים73
 (28)ס'

נבקשלהאריךאתהמועדהנקובבסעיף
 יום.7-ל28.2.1

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

פקודתשינויים38
(28)ס'

נבקשלחדדכיהתוכניותוהמסמכיםמטעם
לו"זהתמחורוצורךההמזמיןהמחייבותל

הםאלומשלבהמכרז.


התשובהחיובית.

פקודתשינויים39
(28)ס'

כתבהכמויותשמשמשאתהקבלןהאם
לבנייתהצעתהמחיר,מרגעסגירתהסכום

תוספותלטובתלמחירוןהופך,הפאושלי
.ושינויים

.זוסוגיההמסדירלהסכם29.1בסעיףהאמורראונא


פקודתשינויים40
(28)ס'

האםניתןלהסיראתהתנאיששינוייםעד
לאיחושבו,ויהיוכחלקמהעבודה5%היקף

.הפאושלית


לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.



 

 

האםניתןשלאלבטלאתהמקדמיםתוספות41
דקל.המצויניםבמחירון



לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.

יתווסףרווחבניתוחמחיריתוספות,האםתוספות42
.12%קבלנישל

במידהיחדעםהאמור,לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.
יידרשהקבלןלניתוחמחירים,יהיהזכאילרווחקבלניו

.12%של
שיתוףפעולהעם43

קבלניםמטעם
ו/אוהמזמין

עיכוביםעקב
 צדדיםשלישיים

שנגרםעקבעיכובבעבודתעיכובבעבודות
צדדיםעקבו/אוהמזמיןקבלניםמטעםה

שלישיים,יוביללהארכתמשךביצועוכן
 פיצוילקבלןכפישיוסכםביןהצדדים.

 לעיל.8המציעיםמופניםלתשובהמס'


ויתורעלזכויות44
 81עיכבוןס'

האםניתןלוותרעלזכותעיכבוןבכפוף
 ?לתשלוםחשבונותמאושרים

לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.הבקשהנדחית.

עדיפויותסדר45
 ביןמסמכים

ישלקבועבהתאםלמקובלבענףולפיסוג
 העבודה

לאלהסכםההתקשרות.3תשומתלבהמציעיםלסעיף
יחולשינויבמסמכיהמכרז.


נאלהבהירבאילוצדדיםשלישייםמדובר 37סעיף46

 ומהםעיקריהתחייבויות?

שכןבשלב,לאניתןלפרטמעברלאמורבמסמכיהמכרז
השלישיים הצדדים זהות העבודות, התחלת טרם זה,

עדייןאיננהידועה.

אולרככוכךאתהסעיףמבוקשלבטל 80סעיף74
יתחייבולתתמפקחשהמזמיןו/אוה

כניותתוךזמןסבירהמאפשרתשובות/ת
 עמידהבלו"ז.

להעבירישתדלהמפקחלאיחולשינויבמסמכיהמכרז.
 תשובות 27בתוך שעות אצלממועד הפניה קבלת
המפקח המזמין. של התחייבות באמור אין כי מובהר

אלו.בזמניםו/אושלהמפקחלעמידה

נדרשלקבלאתשארהחתכיםהמופיעים יתכניותבינו48
 .G-G,P-Pבתוכניתהבינוימלבד

 בתכניות, נוספים וחתכים פרטים יושלמושקיימים
 מובהרלביצועהיציאהבשלב ,ככללכי. בהם כדיאין

לצרכיתאוםהםמיועדיםשכןלשנותאתפרטיהביצוע
גבהיםושילובאלמנטים.

כלתניות49
שיפוי/פיצויע"י

הקבלןעקב
דרישותצדדים

שלישיים)לרבות
 (55,47סעיף

בכפוףלפסקדיןחלוטשבונקבעהאחריות
הקבלן,וכפוףלכךשהקבלןקיבלרשות

 .להתגונןבהליך

לעיל.28המציעיםמופניםלתשובהמס'



מובהרכיאיןבאיהתייחסותשלהחברהלשאלהכלשהיאולפרטכלשהובשאלה,כדילהוותהסכמהלהנחותיושל .1

.המכרזהשואל,אוכדילשנותבדרךכלשהיאתפרשנותתנאי

במקוםייעוץמשפטימוסמך,וכלככלשישבמסמךזהשאלותותשובותהנוגעותלפרשנותשלהדין,איןהןבאות .2

 .המסתמךעליהןעושהזאתעלאחריותובלבד

 .3 ממסמכי נפרד בלתי מהווהחלק נספחיו, על זה ההוראותהמכרזמסמך כל עליו ויחולו כחלקמתנאיו, ייחשב ,

לכך. על המציע לצרף מסמך זה ונספחיו להצעתו, כשהוא חתום בסופו, במקום המיועד.המכרזהנוגעותלמסמכי

 



 

 





                   
 

 
 
 

 חתימת המציע
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בכבודרב,

מורדגמי,עו"ד

ע'יועמ"ש


