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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' 3
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
 להחזירו אלינו חתום עד  1272272/שעה  20:00לפקס0/0-/1102/0 : לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.(סה"כ  3דף )
 .1שאלה:
מה עובי כיסוי הפוליקרבונט של הגגונים מסעיף  ? 3.04.75.4474האם זה שטוח או גלי ? מלא או
חלול ? ומה הצבע ?  ...לא ניתן לתמחר בלי פירוט ( ראה נספח !) 7
 .1תשובה:
הכוונה לפוליקרבונט רב שכבתי (חתך כוורת) בעובי  73מ"מ ,אפור( .סעיף .)3.04.70.4474
 .2שאלה:
האם סעיף  ( 3.04.75.4474נספח  ) 7מתייחס להצללות של הגגונים שבבניין ? ( כאילו בטעות
הסעיף נכנס תחת פרק פיתוח )!
 .2תשובה:
לא ,שקע למאייד מזגן לפי תכנית יועץ מיזוג.
 .3שאלה:
האם סעיף  7.3.41.434מתייחס גם לקונסט' של הגגונים הנ"ל מסעיף ? 3.04.75.4474
 .3תשובה:
הקונסטרוקציה מוגדרת בסעיף .3.03.33.4474
 .4שאלה:
מה עובי כיסוי הפוליקרבונט מסעיף ? 3.04.41.4404
האם זה שטוח או גלי ?
מלא או חלול ? ומה הצבע ?
 .4תשובה:
פוליקרבונט רב שכבתי (חתך כוורת) בעובי  73מ"מ ,אפור.
 .5שאלה:
האם פרט  1מתכנית -304-747חתכי רצפה מתייחס לסעיף הנ"ל (  – 3.04.41.4404נספח ?) 3
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 .5תשובה:
כן.
 .6שאלה:
אנא לספק לנו פרט \ סוג השיש עבור סעיף ?7.74.43.4404
 .6תשובה:
הפרט מצורף ,שיש חברון.
 .7שאלה:
למה אין מפרט טכני מלא למעלית?
 .7תשובה:
מעלית בגודל לפי חוק הנגשת נכים ולפי המפורט בסעיף מעלית כתב הכמויות.
 .8שאלה:
באתר שלכם באינטרנט ,בפרסום למכרז ,בסעיף  3ב כתבתם שיש להוכיח ניסיון רלוונטי וידע קודם
לרבות רשימת עבודות דומות והמצלות  ...אך בחומר במכרז בחוברת ההסכם בסעיף ( 0עמ' ) 5
כתבתם שבשקילת ההצעות המזמינה רשאית לבקש את ניסיונו של המציע והמלצות.
האם לצרף במסגרת המכרז או לשיקולכם אם תבקשו ? במידה וכן ,לכמה להתייחס?
 .8תשובה:
לצרף קורות חיים וניסיון עבר עם המלצות.
 .9שאלה:
באתר שלכם באינטרנט ,בפרסום למכרז ,בסעיף  3ג דרשתם אישור רואה חשבון בדבר זהות
הרשאים להתחייב בשם המציע .
לא צירפתם מסמך לנ"ך בחומר המכרז ,האם לצרף מסמך בנוסח חופשי ?
 .9תשובה:
כן.
 .11שאלה:
בסעיף  3.1בתת סעיף  0בעמוד  0בהסכם ,דרשתם אישור עו"ד או רו"ח שהמציע חתם בפניו על
ההצעה אך לא צירפתם נוסח לנ"ל  ...האם לצרף נוסח חופשי ?
 .11תשובה:
יש להחתים את המסמך בעמוד  9בחוברת.
 .11שאלה:
סעיף  - 34.1.04.3קירוי והצללה למגרש ספורט דגם פעמון?
 .11תשובה:
שטח מגרש ספורט סטנדרטי  79133מטר .שטחו  140מ"ר.
במכרז זה  -מדובר על מגרש ספורט אחד בלבד ויימדד כיחידה אחת.
רשם :איליה יוריסט
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