29.3.2020

בפרוטוקול תשובות לשאלות הקבלנים – מכרז הרחבה ושיפוץ ספרייה ושפ"ח ,אזור  - 01/2020אזור

תשובות לשאלות הקבלנים לגבי מכרז ברח' מניה שוחט , 4אזור – באתר ספרייה ושפ"ח – אזור.
 .1שאלה /הבהרה :האם יש צורך לצרף את ההצעה גם באקסל?
תשובה (בפרוטוקול) :כן בנוסף למסמכי המכרז יש לצרף החסן ניד (דיסק און קי) בצירוף
אקסל עם המחירים  ,כמו כן יש להדפיס ולחתום על כ"כ הכמויות.
 .2שאלה/הבהרה  :היכן מופיע התייחסות למדרגות?
תשובה (בפרוטוקול) :סעיפי המדרגות הינם :
מדרגות ראשיות
מדרגות בטון במידות שונות לרבות משטחי ביניים ,משטחים משופעים,
 01.02.01.0250משולשי בטון ,בליטות מגרעות ,החלקת הבטון וכו'.

מ"ק

מדרגות חירום
מערכת מדרגות פלדה מפרופילי פלדה שונים ,לרבות כל החיזוקים ,החיבורים,
גילוון ,צביעה ,משטחים מפח מרוג ,מדרגות מפח מרוג ,מעקות ,מאחזי יד,
ברגים,פלטקות ,קוצים מרותכים וכו' .הכל קומפלט לפי פרטים בתוכניות
 01.19.01.0040קונסטרוקציה ואדריכלות.

.3

שאלה/הבהרה :האם יש טעות בסעיף ?08.04.025
תשובה (בפרוטוקול) :כן ,ישנה טעות כמותית בסעיף מדובר על  8יחידות פחת ולא  ( 800טעות
סופר)

 01.08.04.0025ממסר פחת  ,X40A4רגישות זרם זליגה  30מיליאמפר

.4

יח'

8.000

שאלה/הבהרה :מה הכוונה בסעיף ?01.07.03.012
תשובה (בפרוטוקול) :הכוונה בסעיף זה היא לקולר מים.

 01.07.03.0120מקרר מי שתיה תוצרת "אמקור" כולל ברז שתיה מצופה כרום

.5

קומפ'

קומפ

1

שאלה /הבהרה :בסעיף  08.08.0006מוזכרת מערכת כריזה ,מבקש לדעת לכמה וואט?
תשובה (בפרוטוקול) :המערכת צריכה להיות מותאמת למגבר  400וואט שמוזכר בסעיף
08.08.0003

מגבר לכריזה/מוזיקה  ,W400הזנה במתח נמוך ,כולל מטען/ספק ומצבר ל3-
 01.08.08.0003שעות ,וכולל יחידת מיתוג עד  8אזורים ,קדם מגבר וכניסות למוזיקה.
יח' מיתוג ל 8 -אזורים לניתוב מוזיקה ו/או דיבור לאיזור מתאים לרבות כל הציוד
 01.08.08.0006הנידרש קומפלט

יח'
יח'

.
.6

.7

הבהרה :למרות מה שנרשם בשאלה  4בפרוטוקול סיור הקבלנים ולאחר בחינת
הנושא מחדש הוחלט להאריך את משך הביצוע הקבוע בחוזה ל  18חודשים
קלנדריים.

הבהרה :מספר המכרז הינו  01/2020יש לתת דגש בנושא.

פרוטוקול זה מהווה חלק ממסמכי המכרז לכן יש לצרפו כשהוא חתום למעטפת המכרז.

רשם,
בן כורש
העתק:
נוכחים בסיור הקבלנים  ,תיק מכרז

