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רכבלית חיפה  -מכרז 14/2020
מכרז פומבי לתכנון ,ייצור והתקנת שילוט פנים וחוץ בתחנות ובסביבתן ,בקרוניות הנוסעים
ועמודי הרכבלית בחיפה

ה ו ד ע ה מ ס'  1ל ק ב ל נ י ם
מובהר כי המציעים חייבים לעקוב אחר פרסומים ועדכונים באתר האינטרנט של חב' יפה נוף
www.yefenof.co.il
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) .
ב .יש לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום כנדרש ,כחלק ממסמכי ההצעה המוגשת
למזמין.

להלן מענה לשאלות אשר הופנו למזמין:
מס'
1

עמוד
4

סעיף
2.10.5

שאלה
בחוברת המכרז עמוד  4סעיף
 2.10.5רשומה תקופת אחריות
של  7שנים .במפרטי יצור
רשומים זמני אחריות שונים.

תשובה
יש לראות המפורט בנספח א' –
מפרט טכני ואמנת שירות  ,סעיף
 3.1על כל חלקיו

2

4

2.10.5

האם אחריות למשך  7שנים
הינה גם עבור מדבקות,
הדפסות ,שנאים חשמליים וגופי
תאורה?

יש לראות המפורט בנספח א' –
מפרט טכני ואמנת שירות  ,סעיף
 3.1על כל חלקיו וסעיפים .11-15
האחריות הינה לכל השלטים
וחלקיהם.
ככלל ,אישורי חפירה הינם
באחריות הקבלן .מאחר
ומיקומי מרבית השלטים הם
בתחום עבודות התחנות אין
עדיין לרשויות מידע לגבי
התשתיות החדשות ולכן
מיקומים סופיים של שלטים
יתואמו עם הקבלן הראשי
והפיקוח מבחינת תשתיות תת"ק
בתחנות שהינן במרחב העירוני
ועם נציגי המוסדות האקדמיים
לגבי תחנות שהינן בתחום
הקמפוסים .בתחנה ( Cדרך
דורי) יידרש תיאום עם חח"י
לגבי תשתיות העוברות במדרכה.
שלט מסוג קופסא מוארת ע"ג
עמוד גג הרכבל (– )front mast
ההתקנה הינה ע"ג עמוד הבטון
ישירות עפ"י פרט שיציע הקבלן
כולל אישור מהנדס רישוי
לתכנון החיבור והאביזרים
(מיתד/בורג וכו') .קיימת גישה
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האם המזמין אחראי לתת
אישורי חפירה מבזק ,מקורות,
עירייה וכולי או שיצרן השלטים
צריך לטפל בכך

4

שלט דגם  17על עמוד רכבל :מה
אופן ההתקנה לעמודים? האם
יש גישה עם מתקני הרמה לכל
אחד מהעמודים?
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66
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עם מתקן הרמה לכל העמודים
אך יידרש מתקן פרקי המאפשר
גמישות בכוון ההגעה למיקום
השלט (במת הרמה אנכית
תתאים רק בחלק מהעמודים)
מדובר בשלטי אזהרה להרכבה
השלט יעשה על לוח אלומיניום
בעובי מ״מ :האם מדובר בלוחות ע"ג מכסה הסולם של עמודי
הרכבל בתוואי :ניתן לבצע
אלוקובונד?
השלטים על לוחות מרוכבים
כדוגמת "אלוקבונד" או על פח
אלומיניום בעובי  2מ"מ לפחות.
כנ"ל
השלט יעשה על לוח אלומיניום
בעובי מ״מ:
האם מדובר בלוחות אלוקובונד?
טופס ה Excell-הינו כתב
על המציע להשלים את הצעת
המחיר בטופס האקסל המצורף הכמויות למילוי ההצעה
הכספית .בסיום מילוי המחירים
כקובץ נפרד למכרז ,להדפיסו
בעמודה המתאימה ,יש לשמור
וכן לצרף דיסק און קי עם
את הקובץ ,להדפיסו ,לחתום
הקובץ.
עליו ולצרפו למסמכי ההצעה
האם טופס האקסל הינו כתב
המוגשת .להצעה יש לצרף גם
הכמויות? האם צריך לצרפו גם
 disk-on-keyעם קובץ ה-
כהעתק מודפס לקלסר המכרז?
 Excellעצמו.
הטבלה שבעמוד  66הינה סיכום
כמו כן ,עליו להשלים את
סה"כ מחיר ההצעה לכל פרק
הטבלה מטה ,על בסיס סיכום
בכתב הכמויות.
הנתונים המופיעים באקסל.
למה מתייחסות העמודות :כמות אין להתייחס לעמודות "כמות" ,
"יח' " ו" -מחיר" אלא רק למלא
ויח'?
הסכום המוצע בכתב יד ברור
בעמודת " סה"כ " ובשורות
הסיכום שבתחתית הטבלה.
תוקף ערבות מכרז תוקף עד
תוקף ההצעה
09/05/2021

