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2021, מאי 05  

כולל דף זה   2מתוך  1דף   

 

 לכבוד

 04/2021מכרז פומבי מס'  מציעים, 

 צ והקמת מבנה צופים "הקמת אגף בבית ספר שבלביצוע עבודות 

 

 שלום רב,

 

   הת הבהר והנדון: מענה לשאל

 

 לקבל הכתב כמויות בקובץ בינארית או אקסל. אבקש שאלה : .1

אולם מובהר כי הגשת ההצעה צריכה להיעשות  קובץ הועבר לכלל המשתתפים,  ה   תשובה:

  .על פי הקבוע במסמכי המכרז

 

 .באותו היום זה ערב חג שבועות,  12:00בשעה    16.5הגשת המכרז נקבעה לתאריך    שאלה : .2

ובמקום     תשובה: דף  כל  בשולי  המציע  בידי  חתומים  ונספחיו,  המכרז  מסמכי  כל  את 

המיועד לכך בצירוף חותמת, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת 

בכתובת:   יעד  חברת  קומה  במשרדי  מולדבסקי  לשלוח  1  כורוזין,  2בנין  )אין  גבעתיים   ,

 " 04/2021בדואר( במעטפה סגורה עליה יצוין "מכרז פומבי מס'  

 . 12:00בשעה   05.202118.וזאת עד ליום 

 

הערבות:    שאלה .3 כתב  של  הימני  בצידו  הערבות  , 9,  8מס'  )רשומים     בנוסח 

 ? האם הם מיותרים לוותר עליהם או להשאירם (10,11,12,13,14

המהמספור    תשובה: להיות  כרז  בחוברת  צריך  או  2,  1שגוי.   ... לחלוטין    להתעלם, 

 . המספורמ

 

 האם אנחנו צריכים להחזיר גם תוכניות בהגשת המכרז?  שאלה : .4

מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע    כלאת  במסירה ידנית  יש להגיש    תשובה:

 .בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך בצירוף חותמת
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 דגשים ועדכונים נוספים .5

מעודכן  מצורף .5.1 הכניסה  פרט  ביצוע     ותוכנית  שער  זכאי  יהיה  הקבלן    .עבודותהעבור 

בהתאם  לתמורה   מדידה  לפי  ע"י  בסכום  שניתנה  המצטברת  ההנחה  לאחר  למחירים 

 . המציע/ הקבלן

העלויות הנדרשות    כל  .למבנה הצופים ומבנה בה"ס שב"צ  הנחיות אקוסטיות מצורפות   .5.2

 .  בסכום כולל )פאושלי( עבור המבניםכלולות במחירי היחידה ההנחיות   לביצוע

ומבנה  קרינה    ותח "דו  יםמצורפ .5.3 הצופים  שב"צלמבנה  הנדרשות  כל    -  בה"ס  העלויות 

 . בסכום כולל )פאושלי( עבור המבניםכלולות במחירי היחידה ההנחיות לביצוע  

המציע מחויב בכל עידכון    .מכי המכרז כוללים תוכניות הסדרי תנועה לתקופת הביצועסמ .5.4

ו/או המשטרה   העירוניתאו שינוי ו/או תוספת שתידרש בעתיד על ידי ועדת התימרור  /ו

כל   כלולות  ו/או  הזמניים  התנועה  הסדרי  בנושא  העלויות  כל  בנושא.  סטאטוטורי  גוף 

 במחירי היחידה. 

 

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

 כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת •

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

 

         

 בברכה,

 
 

 

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

