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לכבוד
מציעים  /רוכשי מכרז 12/2018

מכרז פומבי מס'  12/2018לביצוע עבודות בינוי והקמה של מרכז טיפול ושיקום לאנשים
עם צרכים מיוחדים " -מארג מבואות החרמון"
תשובות הבהרה
 .1במשרדי האשכול התקבלו שאלות הבהרה ,להלן השאלות ותשובות האשכול -

מס"ד

תשובה

שאלה
רצ"ב פרט מדרגות.

1

מבקש פרטים*חתך +מפרט למדרגות
פנים וחוץ ,אבן דולומיטי לבן .

2

בסעיף- 02.06.0016-לוחות פולסטירן
בכתב כמויות הוגדר  F15ובמפרט .F30
לאיזה סוג להתייחס ?

סעיף  02.06.0016פוליסטירן קשיח .P30

3

סעיף --02.06.004לוחות פולסטירן
מוקצף -לא הוגדר הסוג.

סעיף  02.06.004פוליסטירן קשיח .P30

4

סעיף -- 02.06.005כנ"ל

סעיף  02.06.005פוליסטירן קשיח .P30

5

סעיף -- 02.06.006כנ"ל

סעיף  02.06.006פוליסטירן קשיח .P30

6

סעיף -- 40.06.0130אבן שכבות בכתב
כמויות הוגדר  8ס"מ ובפרטים פ15 12-
ס"מ .לאיזה עובי להתייחס?

יש לבצע אבן שכבות בעובי מינימלי של  8ס"מ כאבן
צד לשבילי האספלט.
אבן הגן תהיה בגובה הריצוף או מוגבהת ממנו ב-
 10ס"מ ,בהתאם לתכנית נגישות.

7

סעיף  --40.07.0040אין פרט עקרוני
ופריסה לקיר בטון מזויין והערכה
למשקל הזיון

רצ"ב פרט חיפוי קירות פיתוח וקירות מבנה.

חיפוי המדרגות יבוצעו מאבן דולומיט לבנה,
כמפורט בהוראות המכרז ובכתב הכמויות.
הקבלן הזוכה יציג דוגמאות מן אבן הדולומיט
הלבנה המוצעת על ידו למזמין ,והמזמין יבחר
מבין הדוגמאות את האפשרות המועדפת.

קירות הפיתוח בפרויקט הם קירות בטון מחופים
באבן (ראו פרט  11וסעיפי חיפוי ,40.08.0100
 40.08.0110בכתב הכמויות).
משקל הזיון יימדד בנפרד בסעיף הזיון בכתב
הכמויות.

8

סעיף --- 40.07.0050מה עובי הריצפה
בטון וכמות הזיון עבור דק והאם
המצעים כלולים במחיר?

9

סעיף ----40.08.0130חסר פרט למתקן
אופנאים

עובי רצפת הבטון –  15ס"מ.
המצע נמדד בסעיף המצע בנפרד.
הזיון נמדד בנפרד בסעיף ברזל זיון שבכתב
הכמיות.

10

מתקן אפניים לפי דגם 'ספירלה' של שחם אריכא או
ש"ע.
ראו תשובה בהודעת שינוי תנאי סף המצ"ב.

מבדיקת תנאי הסף סעיף  4.3רשום " בין
השנים  2010-2017המציע השלים לכל
הפחות  2פרויקטים "

נא אישורכם להרחיב שנות הניסיון
בסעיף הנ"ל ,כך שיהיו בין השנים 2010
עד  2018שהעבודה בגינם הסתימה וטופס
 4הונפק לפני הגשת המכרז
11

נשמח אם תוכל להעביר אלינו (במידה
ואפשרי) את כתב הכמויות בקובץ אקסל לוטה כתב כמויות (מלא) בפורמט .excel
ומפרט.
מובהר ומודגש ,כי הקובץ מועבר לבקשת
המשתתפים בלבד .אין להגיש הצעה ע"ג הקובץ
המצ"ב .ההגשה תבוצע בהתאם להוראות המכרז
על גבי בינארית בצירוף עותק קשיח.

12

האם ניתן לדחות מועד הגשת הצעת
מחיר למכרז?

הבקשה נדחית .אין שינוי במועד האחרון להגשת
ההצעות.

13

.2
.3
.4

.5

מבוקש לשנות את תנאי הסף ואת אופן הבקשה נדחית ,בשים לב לשינוי תנאי הסף כאמור
בהודעה המצ"ב.
הניקוד של ההצעה הזוכה.

הודעות ההבהרה מטעם האשכול מחייבות את המציעים.
המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון
בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.
נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,
נורית צור רבינו ,מנכ"לית

אישור
אני הח"מ __________________________________ (להלן" :המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות
ההבהרה מכרז פומבי  12/2018הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל
להצעתי במכרז.
שם המשתתף _____________________ :
חתימה__________________________:

