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 לכבוד 
 08/2020מציעים, מכרז פומבי 

 עבודות איטום גגות מוסדות חינוך וציבור בגבעתיים
 

 שלום רב, 
   ה ת הבהרוהנדון: מענה לשאל

 
בסך    8סעיף    :  שאלה .1 התשלום  ליתרת  בזמן,  40%המתייחס  מוגבל  להיות  לדעתנו  באפשרותנו  אין    צריך 

מאחר ועיסוקנו הוא איטום הגג והאחריות שלנו היא    להמתין לקבלת אישור המערכות הסולאריות ותקינותן

מה יקרה אם לא יתקבל אישור    ,ומלבד זה  על מניעת נזילות כוללת אך לא על תפקוד המערכות הסולאריות

 ?  למערכות הסולאריות והפעלתן

שאר    האיטום )אין עבודות פאנלים סולארים(.  עם גמר ביצוע  100%התשלום    גגות רב רעףאיטום  תשובה:  

  90%השלמה ל  ישולם לקבלן האיטום  ,  קבלן הפאנלים הסולאריםולא תושלם העבודה ע"י    במידה    -גגותה

חודשים מיום מסירת    8, קרי  חודשים  5לאחר    100%והשלמה ל    מיום מסירת העבודות  לאחר שלושה חודשים

 ין.  העבודות למזמ

 ע"י מי? , קווי חיים זמניים באחריות הקבלן המבצע , לאחר מכן יותקנו קווי חיים קבועים  שאלה : .2

 קווי חיים קבועים יבוצעו ע"י קבלן מטעם מזמין העבודה.   תשובה:

 כמה מ"א?  -אנטי סליפ   שאלה : .3

 מ"א.  200תוכנית קווי חיים, כ בהתאם ל:  תשובה

 האם ניתן להציע חלופה של הבד שלנו שהוא ללא ויסקוזה?  – בד גיאוטכני שאלה : .4

 להביא דוגמא לאישור במקרה של זכייה. יש  : תשובה 

יספיק במקרה ויעבדו בשני   האם העבודה תתבצע במקביל בכמה מקומות והאם מנהל עבודה אחד   שאלה :  .5

 בתי ספר במקביל? 

 . העבודה ניתנת לביצוע במקביל : תשובה 

 גגות. למספרלהשתמש בשרותי מנהל עבודה באישור המזמין ניתן 

הכוונה לכל הגגות כולל גגות הבטון? מה    -לגבי יריעות לפסי הדריכה לצורך התקנת קווי החיים  שאלה :   .6

 כמות המ"ר הנדרש ?  

 תוכנית קווי חיים בהתאם ל פסי הדריכה יותקנו רק על הגגות הקלים : תשובה 

בצבע שונה מלבן והאם יריעות אלו נדרשות להיות גם    SLIP-ANTIהאם צריכות להיות יריעות    שאלה :   .7

   אלווה?

 .לאישור במקרה של זכייה או/ו שו"עאת סוג החומר  לציין בעת הגשת מסמכי ההצעה יש : תשובה 

מרתפים תת קרקעיים,  צוין שאתם מבקשים ניסיון והמלצות באיטום    3במרכיב האיכות בסעיף    שאלה :   .8

 נשוא מכרז זה הינו איטום גגות בלבד. זו לא טעות? 

 אין טעות בטבלת מרכיב האיכות.   : תשובה 

 .המציע להצעת ,חתום כשהוא ,לצרפו יש .המכרז ממסמכי חלק  הינו זה  מסמך •

                   /http://www.yaadg.co.il כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת •
 

 בברכה, 
   מנכ"ל דרור דבאח,  

http://www.yaadg.co.il/

