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הנדון :הליך תחרותי לקבלת הצעות מס'  1242להקמת מאגר אדריכלים (במיקור חוץ) להכנת מסמכי
שימור עבור עבודות שימור מבנים– מסמך מענה לשאלות מס' 1
בעקבות שאלות ובקשות שהתקבלו במשרדי החברה ,מבקשת החברה להודיע על העדכונים הבאים:
מספר הסעיף

תשובה

שאלה

כללי

האם ניתן לשלוח את הצעת המציע הבקשה נדחית.
במייל?

כללי

בשל תקופת החגים קיים קושי הבקשה נדחית.
לקבל אישורים מאת חברות
הביטוח ולכן מבוקש לדחות את
מועד הגשת המסמכים

 12.2בסעיף זה הוגדר כי המתכנן יבצע אין בעיה לעבודה רק עם תכנת אוטוקאד
סעיף
למסמכי המכרז את העבודה בתכנת אוטוקאד או
רביט ,להחלטת המזמין.
האם מציע יכול להחזיק בתכנת
אוטוקטד בלבד?
 16.1.1גובה הסכום של ביטוח חבות הבקשה נדחית .הסכום שנקבע אינו ניתן לשינוי.
סעיף
מעבידים אינה תואמת את סוג
להסכם
העבודה שלנו ולי גם אין כיסוי
בביטוח לסכומים אלה.
נספח א'

לוח הזמנים הנדרש לאישור
העבודות השונות אינו ריאלי שכן
נציגי העיריה אינם זמינים בלו"ז בו
נדרש אישור העבודות.
עם זאת ,כן ניתן להעביר את
החומר לבדיקה ואישור מחלקת
השימור תוך חודש ימי עבודה.

בימים אלה עזרה וביצרון עובדת מול מחלקת
השימור בכדי לקצר את זמני ההמתנה של יועצים
מטעם עזרה ובצרון .אנו מקווים כי בעתיד סקרי
התיעוד המקדימים ושרטוטי החזיתות יושלמו תוך
חודש ימי עבודה.
נבהיר כי במידה והחומר הועבר לאישור מחלקת
השימור בטרם עבר חודש ימי עבודה וטרם התקבל
אישור מחלקת השימור ,תינתן הארכה פר-פרויקט.

נספח ב ,סעיף שכר תכנון עבור ליווי קבלן ותכנון הבקשה נדחית .תעריף משרד הבטחון בעבור תכולת
 – 1.1שכר מפורט על פי תעריף משרד הבטחון העבודה הקיימת בתכנון מפורט לשרטוט חזיתות
הינו שכר הפסדי ,והינכם (כאשר מובהר כי כי מדובר באזורים מסוימים ולא
מתכנן
בכל השטח) – הינו ריאלי.
מתבקשים לשנותו.
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מובהר בזאת כי:
.1

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.2

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת
החברה .המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.3

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי
המכרז .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו
לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה
במפורש.

בברכה,
רושל ריימונד
מנהלת פרויקטים שימור מבנים
עזרה ובצרון
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