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 15/2019מכרז 

 הקמת מפקדת מחוז ותחנה אזורית בנצרת עילית

 

 15/2019' מס פומבי מכרזמענה לשאלות הבהרה ל הנדון:

 

 

 

ידי  עלי שהועלו לשאלות הרשות התייחסות את מכיל זה בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך .1
 .הליך שאלות הבהרה במסגרת מציעיםה

 

 .הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד לשאלות ייבהמח המענה .2
 

 אחד מעמודי כל על לחתום המציעים על וכי המכרז ממסמכי חלק מהווה זה מובהר למציעים כי מסמך .3
 את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.הבהרה זו ולצרף 

  

 תשובות שאלות מספר סעיף #

המכרז המודפסת אינה חוברת  כללי 1
החוברת הסופית ומכילה תאריכים 

 ?תקיןהאם  –ישנים והערות 

מכילה טעויות מסמך א'  –חוברת המכרז 
 ואינה הגרסה האחרונה.
מכרז מסמך א' בהנוסח העדכני והקובע ל

 באתר.המפורסם הינו הנוסח 
לצורך הגשת מסמכי המכרז נדרש להדפיס 
את מסמך א' מהאתר ולמלא ולחתום בכל 

 המקומות הנדרשים.
יתר המסמכים ניתן להגיש במסגרת 

 החוברת שחולקה.

 מסמך א' 2
 3סעיף  -פרק א' 

 )דף מידע(
 4עמ' 

הגשת נוספת במועד אבקש דחייה 
 ההצעות.

 נדחית.הבקשה 
במסגרת פרוטוקול סיור הקבלנים ניתנה 

בשעה  15/07/2019דחייה במועד עד ליום 
12:00. 

 א'מסמך  3
 4סעיף  - פרק א'

 (דף מידע)
 4עמ' 

 כל את חתום להחזירנדרש  האם
 ?התוכניות

 דרש להחזיר את התוכניות.נלא 

 מסמך א' 4
 נספח ב'

)ערבות הביצוע 
 והבדק(

 36עמ' 

תקופת ערבות הבדק מוגדרת במסמך מדף  ?הבדק ערבות תקופת מהי
 )הסכם ההתקשרות( 3210

הצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של המסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ו

ולצרפו להצעתם.מסמך זה   
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 תשובות שאלות מספר סעיף #

 מפרט טכני 5
 

 כללי

חסרות שנבקש לקבל תוכניות 
 בדיסק:

 פרטי נגרות, .א
 מסגרות, .ב
 אלומיניום, .ג
 גמרים, .ד
 ,ריהוט .ה
 רשימת פרטים, .ו
 תכנית מעליות, .ז
 לוחות חשמל, .ח
 ,פרטי נגישות .ט
 ,הארקת יסוד .י

אדריכלות של גג  תוכנית .יא
המבנה וחתך או פרט למעקה 

 .גהג
 ,תוכניות מתזים .יב
 ,1חשמל של מבנה  תוכניות .יג
גיליונות קונסטרוקציה מבנה  .יד

 ,של פירוט קורות קשרו  2
קירות תכנית חזיתות עבור  .טו

 והמסך וחיפויי החוץ
 – 17לפרק  תכנית ומפרט טכני .טז

 .מעליות

לכל המציעים שנרשמו בסיור המציעים 
וקיבלו את דיסק המכרז ישלח מייל עם 

 קובץ תוכניות נוסף.

 מפרט טכני 6
 

 כללי

 להעסיק נדרש כי מצוין במפרט
,  איטום, קרקע: בתחומים יועצים

 לדעת נבקש. אלומיניום, מסגרות
 קבלת לצורך העסקתם תקופת את

 .בהתאם מחיר הצעות

היא לצורך ליווי מקצועי  העסקת היועצים 
 של עבודת הקבלן בתחום הרלוונטי. 

לדוגמא: בעת ביצוע הביסוס יעסיק הקבלן 
 וע"ח יועץ קרקע. 

 1'מסמך ג 7
תנאים כליים 

 מיוחדים
 'כב 00.65 סעיף

 20עמ' 

 הפסקת לגבי הסבר לקבל נבקש
 .העבודה

 נבהיר כי הכוונה ל"הפסקות עבודה":
עבודה  מדובר על קביעת שלביבסעיף 

בהתאם להוראות המפקח במידה וימצא 
כגון: זמן )לבצע הפסקה לנכון מקצועית 

 ( יבוש בטון

 מסמך ד' 8
 כתב כמויות

 
 כללי

בכתב הכמויות יש פרק של מסגרות 
גג לא מופיע חרש, בתוכניות 

 .מקונסטרוקצית פלדה
 .אבקש לקבל תוכנית של גג הפלדה

 אין גג פלדה במבנה אלא על אלמנטי
 קונסטרוקציה מפלדה אחרים במבנה.

 מסמך ד' 9
 כתב כמויות

 2פרק 
 02.94.0031סעיף 

 4עמ' 

מדדות בסעיף כתוב כי התבניות נ
  60.061ראה תת פרק  -בנפרד 

 60.061בכתב הכמויות אין תת פרק 

 .טעותנפלה  02.94.0031בסעיף 
 : להלן הסיפא העדכנית לסעיף

ויכללו מדדות בנפרד ניות אינן נבהת" 
 . במחיר היחידה "

 מסמך ד' 10
 כתב כמויות

 10פרק 
 עבודות ריצוף וחיפוי

מפרט טכני לחיפוי קירות חוץ 
, בשום מקום בכתב GRCמדבר על 

נא  -הכמויות לא מופיע כזה
 הבהירו.

 בפרוייקט זה.  GRCחיפוי נדרש לא 

 מסמך ד' 11
 כתב כמויות

 10פרק 
 10.31.0131/142סעיף 

 50עמ' 

יסוד לאריחי הגרניט מחיר המה 
 ? 60/60פורצלן 

 .אין מחיר יסוד לריצוף
 . המפרט הטכני עמידה בכל דרישות תנדרש
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 תשובות שאלות מספר סעיף #

 מסמך ד' 12
 כתב כמויות

 11פרק 
 11.41.0226סעיף 

 53עמ' 

יש טעות בפרופיל, מהו הפרופיל 
 הנכון?

במידות  RHSהפרופיל הנכון: "עד פרופיל 
250/250 " 

 מסמך ד' 13
 כתב כמויות

 11פרק 
 11.41.0521סעיף 

 53עמ' 

 מה עובי הדופן?
 

אין משמעות לעובי דופן הצינור בצביעה, 
 שטח )מ"ר( מדידה בהתאם למדובר על 

 מסמך ד' 14
 כתב כמויות

 19פרק 
 19.20.0017סעיף 

 61עמ' 

 .אין משמעות לסוג הפרופיל איזה פרופיל מדובר?
שטח פרוס של מדובר על מדידה לפי 

 .הפרופיל )מ"ר( 

 מסמך ד' 15
 כתב כמויות

 30פרק 
 30.33.0241סעיף 

 73עמ' 
 

אבקש לקבל פרט  -מתקן מים קרים
 של המתקן הנדרש.

 
 

 

 


