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 המרכז האקדמי לב  - 06/15שיפוצים מכרז 
 פרוטוקול תשובות הבהרה

 

 .( בקשר עם המכרז שבנדון"המרכז"המרכז האקדמי לב ע"ר )להלן: מטעם הבהרות במסמך זה מובאות  .א

הינו חלק בלתי נפרד מהמכרז )לרבות נספחיו( והאמור בו הינו נוסח בלעדי מובהר בזאת, כי מסמך זה  .ב
 ומחייב את המציעים אשר משתתפים במכרז זה.

, לא יתקבלו כל ובפרוטוקול סיור המציעים מלבד השינויים האמורים להלןבנוסף לכך, יודגש, כי  .ג
 שינויים ו/או הבהרות ו/או תיקונים כלשהם.

והדבר ייחשב  -ע לצרף מסמך זה, כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה אצלובעת הגשת ההצעה, על המצי .ד
 כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכים המקוריים של המכרז.

 להלן הבהרות המרכז: .ה
 

 להלן שאלות הבהרה למכרז:

 חלונות אלומיניום אינם בכתב הכמויות. האם יסופקו ע"י אחרים?: שאלה .1

 .אין צורך בהחלפת אלומיניום תשובה:

הכוונה בחלק תחתון עמיד בפני  מה הכוונה במשקוף עץ גושני בגוון אלון? האם גוון הלכה? מה שאלה: .2
 ם?מי

 יוניק. גוון העץ יובא לאישור האדריכלית. כדוגמת פנדור תשובה:

 האם חיפוי אבן על עמודי גבס יעשה בהדבקה?  אלה:ש .3
 כן :תשובה

  האם יש לצבוע את הקורות בתקרת בית המדרש? שאלה: .4
 כן. תשובה:

 סעיפים ג ד לא רלבנטים. 7פרק  2עמוד  שאלה: .5
המחירים המופיעים בכתב  כל הסעיפים ואת לכ : סעיפים אילו מסבירים כי יש למלא אתתשובה

ולא יוצג מחיר באחד הסעיפים יחושב כאילו סעיף זה  ה. ובמידהסמכי מכרז זהכמויות שצורף למ
 בהצעת המחיר הכוללת של המציע או שעלול הדבר לגרום לפסילת הצעת המציע.לול כ

 משך ביצוע העבודה. 6.1סעיף  17עמוד  שאלה: .6
: " הקבלן יחל בהתאםיש לשנות את הסעיף כמובן שמדובר על ימי עבודה ולא חודשי עבודה.  :תשובה

 עבודה" ימי 45וך ויסיימם ת עבודההבביצוע העבודה ביום קבלת צו התחלת 

 4סעיף  28שיון עבודה בישראל? ראי עמוד יהאם ניתן להעסיק פלסטינאים בעלי ר שאלה: .7
העבודות באמצעות עובדים בעלי היתר עבודה כדין בישראל את מאושר שהקבלנים יבצעו : תשובה

 למרכז. יהיה לתאם מול המרכז את זמני העבודה והגעת העובדיםהקבלן על  )אף אם אינם אזרחים(.

 ריסות חיפויים בתוך תאי השירותיםחסר פ: שאלה .8
 3, מבט 2מופיע במבט  :תשובה

למ"ר )נמכרים לפי מחיר ליחידה( האם ₪  300כ  078-706 078-705מחיר האריחים עם דוגמא  שאלה: .9
 נלקח בחשבון? יש להפריד מחיר ביצוע בינם לבין אריחים חלקים.

גל מאחים לוי: עם  ריקי סיכום שללפי . 078-704ו  078-705 -ראשית, מדובר על האריחים תשובה:
 .₪ 110 יקר מעט יותר 078-704.דגם ₪  100לא יעבור  078-705, 078-006, 078-005דגמים מחיר ל

 מצ"ב הצעת המחיר שלהם.
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 הערה חשובה:
 שתיכלל במכרז זה. עבודת שיפוצים נוספתהוחלט להוסיף 

 
 

יומיים הקרובים ישלח מפרט מדויק לעבודה הנוספת וכן יתקיים סיור  -ביום
 מציעים נוסף.

 
אין להגיש לעת עתה את הצעתכם, מועד הגשת ההצעות לכל עבודות 

 השיפוצים ישלח בהמשך.
 

יש להגיש פרוטוקול תשובות הבהרה זה כשהינו חתום על ידכם יחד עם 
 מסמכי המכרז בעת הגשתם.

 
 בברכה ובהצלחה!

 מוריה
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