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 נ.,ג..א
  נהיב מרכז לצעירים בעירלבניית  201811/מכרז  :הנדון

 1הודעת הבהרה מס' 
 

 וכדלקמן:  11/2018למכרז  1להלן הודעת הבהרה מס'  

 :נוסח המכרז מחייב. הפרויקט ע''י המפקח, לקבלנים הנוכחים ו עיקרינתקיימה ישיבה בה הוצג

 מ''ר. 590מ''ר, תכסית המבנה בשטח של כ   1950שטח המגרש כ  .1

במידה ולא יתאפשר ביצוע לפי שיטה זו,  טת קידוח יבש.המבנה הינו קונבנציונלי המבוסס על כלונסאות בשי .2
 .CFAיבוצע קידוח לפי שיטת 

 מרבית מרצפי המבנה ותקרותיו מתוכננים לוח''דים. .3

חזיתות המבנה משולבות כאשר חלקן עם חיפוי טיח וחלקן עם חיפוי אבן טבעית או מלאכותית עפ"י בחירת  .4
 ליים.המזמין/אדריכל בהתאם לסעיפי החוזה האופציונא

 המחירים הקבועים בכה"כ של המכרז.כלל על ואחידה באחוזים הפרויקט למדידה, המציע יתן הנחה כללית  .5

 צ.ה.ע.-חודשים מ  8תקופת הביצוע  .6

 חשמל זמני לאתר: .7

 לחיבור חשמל זמני. 2לקבלן הזוכה ינתן טופס  .1

בנה לצורך מסירתו גודל החיבור הזמני יקבע ע''י הקבלן כך שיתאים גם להרצת מערכות והפעלת המ .2
 ללא תלות בחיבור חח"י קבוע. למזמין

 שאלות מציעים: .8

 ש' האם ניתן להעביר את הביצוע לשיטה "פאושלי" .1
 נוסח המכרז מחייב. ת' 

 ש' האם ניתן לעבור לביצוע באלמנטים טרומיים. .2
 נוסח המכרז מחייב. ת' 

 ש' האם דחייה באספקה של לוחד"ים תאפשר דחייה בלו"ז של הפרויקט. .3
 ת' לא.

 להסכם ישונה כדלקמן:  3.21ס'  .4

. תום החודש בו הומצא החשבון בעירייהמיום  80חשבונות סופיים מאושרים יפרעו ע"י העירייה תוך 
תשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית בראשון או בחמש עשרה לחודש בהתאם לשיקול דעת 

 .העירייה

ימים לפני מועד  שלושהעד לשיימסר למהנדס העירייה וזאת  שאלות יועברו שאלות קבלנים נוספות: .5
. יש לוודא את 9433389-08או בפקס:    PINHAST@yavne.muni.ilהגשת ההצעות למכרז במייל:

יל/פקס . לא תתקבל כל טענה למי שלא יוודא את קבלת המי08-9433388קבלת המייל/ פקס בטלפון: 
 בהתאם לשק"ד העירייה.  תשובות יינתנו במרוכז לכל המציעיםטלפונית. 

 
למסמכי המכרז על נספחה יש לצרף הודעת הבהרה זו . והוא מחייב פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז

    ע"י המציע. כדין ולהגישה יחד עם ההצעה כשהיא חתומה
       
 בכבוד רב,                        

 
 טובה שפירא אלטמן עו"ד           

 יועצת משפטית לעירייה     
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 מנכ"ל העירייה טרית, דוד שמר                2
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 מר פנחס טרבלסי, אגף הנדסה               
 ח הפרוייקט מפק       

 משתתפי סיור קבלנים                


