תאריך12/08/2019 :
לכבוד
המשתתפים ב מכרז פומבי  06/19של עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר
שלום רב,
הנדון :תשובות לשאלות הבהרה במסגרת הזמנה להציע הצעות עבור ביצוע עבודות לתכנון
והתקנה של מערכת מתזים ("המכרז")
להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו ביחס למכרז שבנדון.
הבהרות אלו והנספחים המצורפים למסמך זה ,יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי ה מכרז ,
ייחשבו כחלק מתנאיו  ,ויחולו עליהן כל ה הוראות הנוגעות למסמכי ה מכרז  .על המציע לצרף
מסמך הבהרות זה להצעתו ,כשהוא חתום ב סופו ,ב מקום המיועד לכך באותו אופן כפי שנדרש
לחתום על כלל מסמכי ה מכרז .
למען הסר ספק ,אם הועלתה שאלה ,או בקשה כל שהיא במסגרת שאלות ההבהרה ולא ניתנה
לגביה התייחסות מפורשת להלן ,יש לראותה כבקשה שנדחתה או שאלה שאינה מצריכה מענה
לדעת המזמין .
כל יתר מסמכי המכרז לרבו ת ההסכם על נספחיו ,ככל שלא שונו  ,נותרו כפי שה ם  .אין באי
התייחסותה של המזמין לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו
של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז .
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ
משפטי מוסמך ,וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

#

שאלה

תשובה

האם ידוע בוודאות מקום קיומה של הצנרת במדויק
1
או רק השערה/הערכה? בסיור הקבלנים לא נאמר
במדויק אלא בערך ,וזה דבר בעל משמעות שונה לגמרי.

הקצה נמצא בכביש במרחק קצר
מהמדרכה .המיקום ידוע ברדיוס של כ1.5 -
מטר  ,בעומק כחצי מטר.

סעיף  2פסקה  – aמובן שלא יהיו כל סעיפים חדשים

לאחר סיור במבנה והשוואה לתוכניות או
כתב הכמויות ניתן לגלות כל שוני מהותי
בכתב הכמויות .כל אחד מהציעים מוזמן
לבחון שוב את השטח.

2

לתשלום ,קרי חריגים וכל סתירה תתפרש לטובת
המכללה ,ברם איך אפשר לדעת שוני כלשהו בכתב
הכמויות עוד לפני ביצוע העבודה?
לגבי סיווג קבלנים 190א' – מדובר בסיווג קבלנים
3
לאינסטלציה ,אין קשר בינו לבין התקנת מערכת
ספרינקלרים .האם בכל זאת חובה להיות בעל סיווג
זה?

הקבלן מחזיק ברישיון קבלן בסיווג 190א1
לפחות .סיווג  190הינו בהגדרתו "מתקני
תברואה(אינסטלציה ומערכות כיבוי אש)"

4

כפי שפורסם18.8 .

מה מועד ההגשה הסופי של המכרז

בכתב הכמויות מצוינת מערכת פריאקשן אחת ואילו
5
בפועל ישנו יותר מחדר מעליות .האם יש צורך
במערכות פריאקשן נוספות עבור כל חדר כזה?

קיימת מעלית אחת בלבד במבנה זה

בכבוד רב,
עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר

_____________
חתימת המציע

