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מכרז פומבי מס 557102/

מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות בית ספר יסודי רמת הנשיא ,חיפה

מובהר בשנית כי המציעים חייבים לעקוב אחר פרסומים ועדכונים באתר האינטרנט של
חב' יפה נוף www.yefenof.co.il
הודעה לקבלנים מס' 1
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
 להחזירו אלינו חתום עד  2972272/שעה  20:00לפקס0/0-/1102/0 : לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.(סה"כ  3דף )
 .1שאלה:
סעיף  644.3.0.6הסעיף לא ברור מצוין הזנה ליח' פנימית ע"י אחרים
האם הכוונה לנקודת למזגן?
 .1תשובה:
כן הזנה פנימית למזגן ע"י חשמלאי.
 .2שאלה:
סעיף מס'  664.3.0.6האם הכוונה לנקודת למפוח?
 .2תשובה:
לא ,שקע למאייד מזגן לפי תכנית יועץ מיזוג.
 .3שאלה:
סעיף  634.3.0.6האם הכוונה לנקודת לתרמוסטט צינור וכבל?
 .3תשובה:
כן צינור וכבל פיקוד עד לתרמוסטט בכניסה לכיתה.
 .4שאלה:
סעיף  634.3.0.6נק' רשת האם הכוונה לנקודת מחשב עם צינור וכבל?
 .4תשובה:
כן צינור עד לתעלה בתקרה וכבל תקשורת  CAT 7Eעד לארון תקשורת.
 .5שאלה:
סעיף  604.3.40.6רשת תקשורת הסעיף לא ברור האם הכוונה לנקודת רשת?
 .5תשובה:
כן צינור עד לתעלה בתקרה וכבל תקשורת  CAT 7Eעד לארון תקשורת.
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 .6שאלה:
סעיפים  694.3.0.6 , 604.3.0.6 , 674.3.0.6קופסאות משולבות חשמל
ותקשורת האם צריך לקחת בחשבון נק' תקשורת מה לגבי נק' חשמל בקופסאות האם הנק' חשמל
נמדדות בנפרד?
 .6תשובה:
יש לתמחר את הנקודות חשמל ותקשורת בעמדה כולל הכל קומפלט – אין מדידה בנפרד.
 .7שאלה:
סעיף  344.3.0.6מקרן הסעיף לא ברור מצוין מקרן האם הכוונה לנקודת שמופיעות?
 .7תשובה:
יש לשים צינור  "3מהמקרן בתקרה עד לעמדה לצד הלוח .ובתקרה יהיה שקע חשמל ונקודת מחשב
הכל קומפלט !!!
בתיאור והאם המקרן מסופק ע"י אחרים – כן  ,המקרן מסופק ע"י אחרים.
 .8שאלה:
סעיף  304.3.0.6האם הכוונה למפסק פקט בלבד?
 .8תשובה:
לחצן חרום "פיטריה" לניתוק החשמל
 .9שאלה:
הסעיפים של הכבלים בסעיפים מצוין  N2XYכנראה לא מדובר בכבלים רגילים?
 .9תשובה:
כבלים מיוחדים של סינרג'י שזה הדגם שלהם – צריך לפנות אליהם בנידון.
יש לספק רק את הכבלים של סינרג'י ולא ש"ע !!! – לפי הנחיות עיריית חיפה.
 .11שאלה:

במסמכי המכרז ,מצורף נוסח ערבות לקיום ההצעה "דף  ,"51בגוף הערבות צוין "
תוך_______ ימים ממועד קבלתה".........
 .11תשובה:
יש לרשום "תוך  61ימים ממועד קבלתה".
 .11שאלה:
אנא לספק לנו תכניות לוחות חשמל  ,קולטי ברק ,הארקות והזנות  ,ותכניות פיתוח חשמל – קבלני
החשמל שלנו מבקשים לעיין בתכניות אילו שלא צורפו למכרז .
 .11תשובה:
תכנית לוחות חשמל תוצא עם התוכניות לביצוע .
כאשר יהיה פרוט מדויק של המרחקים של כל נקודה ומספר המעגל.
יש את הכמויות בכתב הכמויות .
תכנית פיתוח נשלחה עם הזנות למבנים .
הארקת יסוד  ,וברקים תימסר עם התוכניות לביצוע.
וכן תימסר סכמת פילוג לוחות החשמל.
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 .13שאלה:
סעיף  : 3.04.41.4434כנראה נפלה טעות וכתבתם שיחידת המדידה הינה " יח' "  ...במידה וזו אכן
כוונתכם אנא לציין מה שטח מגרש הספורט ( יש שני מגרשי ספורט בתכנית פיתוח בכל שלא ניתן
לדעת במה מדובר)?
 .13תשובה:
שטח מגרש ספורט סטנדרטי  69133מטר .שטחו  140מ"ר.
במכרז זה  -מדובר על מגרש ספורט אחד בלבד ויימדד כיחידה אחת.
 .14שאלה:
בפרטי דלתות הנגרות נדרש מחזיר שמן ומעצור דלת סמוי דגם  GAZE 3444של מטאלפרס ...
בשיחה איתם ( מטאלפרס ) טענו שזה לא שייך אליהם  ...מה כוונת האדריכל ?
 .14תשובה:
 GEZE 3444מחזיר שמן

בhttp://www.metalpress.co.il/product/-geze-3000.aspx
 .15שלאה:
מי יועץ המעליות במכרז? לא ברור מהתוכנית
כמו כן ,תשלחי לי רשימת יועצים מסודרת בבקשה?
 .15תשובה:
הבקשה לפרטי יועצים אינה רלוונטית למילוי ההצעה.

רשם :איליה יוריסט
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