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יג' בסיון התשע"ח

שאלות ותשובות  -מכרז  - 5/18שיפוץ במשרדי המועצה
זכויות המועצה להסדר הימורים בספורט ("המועצה") במסמכי המכרז
אין לעשות שימוש במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו אלא לצורך הגשת הצעה למכרז.
כל הזכויות במסמך זה הנן של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,בלבד.
מסמך זה ניתן לצורך קבלת מידע על המכרז .אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את
המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת הגשת הצעה למכרז .למעט אם נאמר
במפורש אחרת ,למונחים המפורטים במסמך זה תהיה המשמעות הנקובה לצדן בחוברת המכרז.
כמו כן ,למעט אם נאמר אחרת ,הוראות חוברת המכרז יישארו ללא שינוי.

הבהרות:
א .לאור שאלות שהועלו בקשר עם עבודות מיזוג האוויר הנדרשות ,מובהר כי
המועצה החליטה לכלול את עבודות אלו במסגרת עבודות השיפוץ הנדרשות.
מפרט עבודות מיזוג האוויר הנדרשות יפורסם באתר המועצה בימים
הקרובים והמציעים מתבקשים לעקוב אחר פרסומי המועצה.
ב .לאור האמור ,הוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות .המועד
החדש יפורסם יחד עם פרסום מפרט עבודות מיזוג האוויר..
סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :מה שעות העבודה המותרות?
תשובה :במהלך כל ימות השבוע ,למעט שבתות ,ללא מגבלת שעות .יובהר ,כי המועצה
שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כי עבודות מרעישות (לרבות קידוחים ,חציבות וכיו"ב)
לא תבוצענה במהלך שעות העבודה הרגילות ,בין השעות  ,17:00 - 8:00על מנת למנוע
מטרדי רעש.
 .2שאלה :מהו שטח הקומה?
תשובה :כ –  110מ"ר נטו לקומה ,הכל כפי שמופיע בתוכניות.
 .3שאלה :מה גובה הערבות הנדרשת?
תשובה :ערבות מכרז של  ₪ 20,000וערבות ביצוע של  ,₪ 70,000הכל כפי שמופיע במסמכי
המכרז.

 .4שאלה :מה הריהוט הנדרש?
תשובה :כל הריהוט ,למעט כיסאות ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .5שאלה :למה ישנם שני כתבי כמויות?
תשובה :כתב כמויות אחד לעבודות השיפוץ וכתב כמויות שני לעבודות הנוספות (הפרקט).
 .6שאלה :מתי תחילת העבודות?
תשובה :מיידי.
 .7שאלה :מה קורה בקשר עם איחור בביצוע העבודה?
תשובה :בהסכם נכלל מנגנון של קנסות.
 .8שאלה :מה בנוגע לעבודות המיזוג?
תשובה :יכללו בעבודות הנדרשות .המועצה מכינה כתב כמויות .ר' הבהרות לעיל.
 .9שאלה :היכן ניתן לשים מכולה לגבי הפסולת?
תשובה :מול הכניסה ניתן לשים מכולה וניתן להעביר שרוול מהמרפסת בקומה .6
 .10שאלה :איפה המעלית של הטון (הכבדה יותר)?
תשובה :המעלית של אופטיקנה (הימנית בכניסה).
 .11שאלה :האם השירותים הפנימיים בקומה  7יישארו/ישופצו?
תשובה :כפי שהבהרנו בכתב הכמויות ,לא יהיו יותר שירותים פנימיים ומה שקיים ייהרס.
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