
 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
 המחלקה למכרזים

9683795-03פקס:    9683774/3385-03טל':     7505101 ראשון לציון   15159ת.ד.  , 68דרך המכבים   
********************************************************************************************* 

 
 12.11.2019 :מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך

 תשובות לשאלות הבהרה
  

 בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.
 18/2019:'מכרז מס

                                                                  נושא: הקמת יחידת המכוורת במתחם הקריה החקלאית בראשון לציון
 מועד אחרון להגשה:   25.11.2019 )עד השעה 12:00(

    http://www.mr.gov.il/purchasing  : באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  שכתובתו :* הטופס מפורסם 

        http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx  :שכתובתובאתר האינטרנט של המינהל ו                                
 

הסעיף המופיע  פירוט השאלה תשובה
 במכרז

 מס"ד

מסביר את דרך השקלול. כאשר ההצעה המשוקללת כוללת את רכיב  1סעיף א'
 תוצרת הארץ.

ניסוח העדפה 
אינו ברור. 

במיוחד סעיף א' 
בו צוין כי  – 2

יבחר כזוכה 
המציע עם 

ההצעה 
המשוקללת 

 הגבוהה ביותר.

חוברת המכרז 
 – 10סעיף 

העדפות תוצרת 
 הארץ

1 

 במכרז: )ה(9כאמור בסעיף 
 13נספח  –ביצוע שאינן נכללות בכתב הכמויות עבודות נוספות במידה ויידרשו ל"

ואשר המזמין ירצה לבצען באמצעות המציע, יבוצעו ע"י המציע ויתומחרו עפ"י 
ו/או   מהמחירון.  20%של מינהל הרכש הממשלתי ובהנחה של  בניה מחירון דקל

על פי שלוש הצעות מחיר אשר יאושרו ע"י המזמין מראש. לשיקול דעתו של מנהל 
    הפרויקט".

 

מבקשים לקבוע 
כי מחיר 

לעבודות שאינן 
נכללות בכתב 

הכמויות יקבע 
ע"י גזירת מחיר 

ממחיר של 
עבודה דומה  
עבורה קיים 
מחיר בכתב 

הכמויות,  ורק 
במקרה שאין 

עבודה כזו בכתב 
הכמויות יקבע 

מחיר לפי 
האמור בסעיף 

 זה.

 

 –חוברת המכרז 
 ה' 9סעיף 

2 

לחומר המכרז   .כניותומצורפת רשימת ת
לא צורפה 

רשימת תוכניות. 
מבקשים לקבל 

 רשימה.

 3 

מבקשים לקבל   .פיתוח נוף)א+ב( כנית ות פתמצור
תוכניות פיתוח 

 נוף ופרטים.

 4 

בתוכנית מופיע  משטחי בטון -50ראה פרק  -כתב כמויות  13בנספח 
רצפת בטון 
אנטיסליפ . 

מבקשים לקבל 

תכנית 
אדריכלות מס' 

2 

5 

http://www.mr.gov.il/purchasing
http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx


הגדרה וסעיף 
מתאים בכתב 

 הכמויות.

 
 

 מבוטל 19.01.02סעיף  ,יש לתמחר סעיף זה
 

כפילות 
בסעיפים. רק 

 19.01.02סעיף 
מתאים לפרטים 

 בתוכניות.

19.01.02 ,  
19.03.0160 

6 

 
 

 6תכנית פרטים חתך וחזיתות גליון  5גליון מבנה  אה חזיתותפרט דקורטיבי ר
   חזיתות

מבקשים לציין 
מיקום של 

הפריט בתוכניות 
 בצירוף פרטים.

19.01.01 7 

 5בגליון קיים  AAחתך 
 אינו קיים יופק במידת הצורך במהלך הביצוע  BBחתך 

במערכת 
התוכניות 

 חסרים חתכים
לאורך ורוחב 

 הבניין.

 8 

בכתב הכמויות  מ"מ. 50לתמחר סעיף זה לפי עובי פנל של יש 
עובי הפנל הינו 

מ"מ  100
בתוכנית 

אדריכלות מס' 
, עובי הפנל 5

 מ"מ. 50הינו 

19.04.0170 9 

 יש לתמחר לפי סעיף זה :

 

 
 

 מבוטל  22.11.0210סעיף 

סעיפים כפולים. 
בנוסף בסעיף 
הראשון, עובי 

 15המערכת 
מ"מ. בסעיף 

השני עובי 
 16המערכת 

 מ"מ.

22.01.01 ,
22.11.0210 

10 

 
הדרישה למחיר קומפלט  24.01.02ישנו פירוט בסעיף  13בכתב כמויות נספח 

ללא תשלום  אינם רשומיםרך לפנות אלמנטים נוספים שיתכן ויהיה צויובהר כי 
 18.11.19 –ביום שני ה מי שמעוניין )אין מדובר בחובה( יכול להגיע  לפיכך, נוסף

מטר מצומת אסף הרופא לכיוון רמלה יש לפנות  500מיקום:  לסיור  12:00בשעה 
 054-2479794לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוד  ימינה.

 
 

הסעיף אינו 
מפורט . לא ניתן 

לקבוע מחיר 
 ללא פרטים.

24.01.02 11 

 
מ"ר יש לתמחר איסכורית במקום פח גלי  150 -מבנה המחסן כ –פח לחיפוי סככה 

 נגוללא פלש
 כמות יח תאור סעיף

סיכוך גגות בלוחות  19.030.0010
 פח טרפזי

 0.6בעובי  (איסכורית)
מ"מ מגולוון וצבוע, 
 38בעלי גובה גל של 

מ"מ, לרבות אביזרי 
 איטום וחיבור

 50 מ"ר

מבקשים לציין 
מיקום בתוכניות 

 בצירוף פרטים.

12.01.03 12 



קירות בלוחות סיכוך  19.030.0020
 פח טרפזי

 0.6בעובי  (איסכורית)
מ"מ מגולוון וצבוע, 
 38בעלי גובה גל של 

מ"מ לרבות אביזרי 
 איטום וחיבור

 100 מ"ר

 
 

 

   niKitUכל יצרן שהוא שווה ערך ל
 

מבקשים לציין 
שם היצרן עבור 

 הפריט.

 

12.01.04 13 

 

 
 פלשונג עליון   – 5ראה גליון 

 

מבקשים לקבל 
פרטים ופריסה 

 של הפלשונג.

12.01.05 14 

לתמחר ריצוף גרניט פורצלן בהתאם לסעיף  לא יבוצע פרקט בפרויקט אולם יש 
 הבא 

 כמות יח תיאור סעיף
ריצוף  10.031.0131

פורצלן  גרניט באריחי
ס"מ,  80/80במידות 

 100מחיר יסוד 
 ש"ח/מ"ר

 58 מ"ר

 

אין סעיף בכתב 
הכמויות עבור 
 ריצוף פרקט..

תוכנית 
אדריכלות מס' 

2 

15 

 
  תוכנית הבינוי - 1גליון כמצויין ב 150*100המידות 

ובתוכניות אדריכליות  4-4חתך  004בתוכניות קונסטרוקציה גליון פרט מופיע 
 תוכנית ריצוף- 2גליון 

 

חסרות מידות 
 לאמבט ופרטים.

 

29.01.01 16 

 
 

הקבלן להשתמש בדגם הנ"ל או בדגם אחר של בזכותו אין מדובר בספק יחיד, 
בתכנית ובכתב כמויות ) שעומד בתנאים הנדרשים על פי המכרז. מאושר שווה ערך

 (.נתונים הנדרשיםהשל המתכנן מפורטים 

האם "גוזמן 
ובניו" הינו ספק 

יחיד עבור 
 משאבת דבש?

 

03.01.0010 17 

 
 נוסףהסעיף הלא נמצא 

כפילות 
 בסעיפים.

43.01.0020 ,
42.02.16 

18 



 
 

 מ"ר  20יש לתמחר 

בסעיף חסרה 
נרשמה  –כמות 
 0.00כמות 

 

22.12.0030 19 

 
אולם נדרש חיפוי פנימי של לוחות  7נגרות  דלתות ארון החשמל מפורטות בגליון

 פח

 . 3-חסר פרט מ

 

06.01.04 20 

 
 .קבלניםמצ"ב פרוטוקול מפגש 

קיבלנו טרם 
פרוטוקול מפגש 

 הקבלנים

 

 21 

 
 

 .אין כפילות מדובר בסעיפים שונים לחלוטין
 

כפילויות 
 בסעיפים.

02.07.005.0010 ,
03.07.001.0010 

22 

 29.01.01ראה סעיף 

 
 תוכנית הבינוי  - 1כמצויין בגליון  150*100המידות 

ובתוכניות אדריכליות  4-4חתך  004פרט מופיע בתוכניות קונסטרוקציה גליון 
 תוכנית ריצוף- 2גליון 

 

מבקשים פרטים 
לאמבטיה 

לקליטת הדבש 
וסעיף מתאים 

 בכתב הכמויות.

תכנית 
אדריכלות מס' 

2 

23 

 
 

 ₪ 250מחיר בסיס   08.04.0040
 ₪ 2700מחיר בסיס   08.04.0045
 ₪ 250מחיר בסיס   08.04.0050

 

לא ניתן לקבוע 
מחירים לגופי 

עבורם  תאורה
 אין הגדרה.

04.04.0040 ,
04.04.0045 ,
04.04.0050 

24 

יש להוסיף סבכה בהתאם לסעיף תעלת הניקוז תבוצע במסגרת עבודות הבניה 
 הבא:

 כמות יח תאור סעיף
 304סבכה מפלב"מ  07.034.1000

)נירוסטה( לתעלת 
ס"מ  53ברוחב  ניקוז

עם מסגרת מפרופיל 
מ"מ  4*53שטוח 

 ושלבים מפרופיל שטוח 
מ"מ ומרווח בין   35*3

 מ"מ 17השלבים עד 

 3 מ'

 

לא מצאנו סעיף 
עבור תעלת 

הניקוז המופיע 
 בחדר "רדייה" .

תכנית 
אדריכלות מס' 

2 

25 

 
 

 .ספק לבחירת קבלן בכפוף למפרט הטכני המפורט בסעיף ולאישור המפקח
 

מבקשים שם 
הספק של 

 השלט.

 

 
03.04.0080 

 
26 



 29.01.01ראה סעיף 

 
 

 תוכנית הבינוי  - 1כמצויין בגליון  150*100המידות 
ובתוכניות אדריכליות  4-4חתך  004פרט מופיע בתוכניות קונסטרוקציה גליון 

 תוכנית ריצוף- 2גליון 
 
 

מבקשים פרט 
לאמבטיה 

לקליטת הדבש 
וסעיף מתאים 

 בכתב הכמויות.

 

תכנית 
אדריכלות מס' 

2 

27 

 PDFאין אפשרות בקובץ 
 כל התוכניות מצויות אצלכם בעותק קשיח )חולקו במפגש קבלנים חובה(.

 

אבקש לשלוח 
את התכניות 

 PDFבקבצי 

 28 

 

 

 

 
 
 

______________________________ 
 שם המציע חותמת וחתימה 


