
 

 

 

    

   

 כ"ט שבט תשפ"א  חמישי יום:תאריך
11/02/2021 

 המכרז משתתפי 
 באר יעקב  עיריית

 

 שלום רב,  

 קיץ ם ושיפוצישיפוצי 31/2022מכרז פומבי  :הנדון

 1מסמך הבהרות 

,  הלשאל   עירייה( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת העירייהה   –באר יעקב )להלן    עיריית
נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרהכפי שהופנו אליה     עירייה תשובת ה   .על ידי משתתפי המכרז 

מתווספים לכלל מסמכי המכרז  והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו,  מסמך הבהרות זה    ,לשאלת ההבהרה
 הימנו. ומחייב  ומהווים חלק בלתי נפרד 

 שאלות הבהרה:  .א
 

 תוצאה תשובה שאלה  מס'

באיזו תצורה תרצו לקבל הצעת מחיר   1
 למכרז?  

 

 בהתאם להוראות המכרז. 

 

אין שינוי  
בתנאי ו/או  

מסמכי  
 .המכרז

האם יש כתב כמויות לעבודות  7
 השיפוצים?  

 

על פי מחירון דקל שיפוצים  
 ותחזוקה. 

אין שינוי  
בתנאי ו/או  

מסמכי  
 .המכרז

 האם העבודה רצופה או בשלבים? 3

 

תהיינה על פי מקומות  העבודות 
 וירוכזו ככל הניתן. 

אין שינוי  
ו/או  בתנאי  

מסמכי  
 .המכרז

 האם קיים מפרט טכני לעבודות?  4

 

 

אין שינוי   מפרטי דקל.
בתנאי ו/או  

מסמכי  
 .המכרז

 האם יש הגבלה בשעות העבודה? 5

 

על פי חוק, ובלוחות זמנים שהרשות  
תכתיב, לפי העניין. שיפוצי קיץ, בקיץ  

 כאשר המוסדות פנויים. 

אין שינוי  
בתנאי ו/ואו  

מסמכי  
 המכרז

עלויות הבניה עולות ועולות ומחירון   6
 דקל מתעדכן בהתאם. 

אין שינוי בתנאי המכרז. ההסכם 
קובע את מחירי העבודה ומתייחס  

 לשאלה זו. 

 

 .  נדחה

שינוי  אין 
בתנאי ו/ואו  



 

 

הזמנות ב האם מחיר העבודות 
שיתקבלו יתעדכנו בהתאם לתאריך  

 הזמנה? 

מסמכי  
 המכרז

"ולזוכה תהא   רשום.  1א   6דף  
אחריות כוללת לביצוע כל העבודות  

איטום ואחזקת   הנדרשות לשם שיפוץ,
מוסדות חינוך בקרית שמונה ,לרבות  

 עבודות הריסה 

מדובר בטעות. במקום קריית שמונה  
 . יש לקרוא באר יעקב

מתקבל, 
כמפורט 

 בהסבר

 

 בכבוד רב,                                        

 

 רו"ח דני אורן            

   עירייהמנכ"ל ה                                                                

כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
ולצרפו ועל הנספח לו  על המציע לחתום על גבי מסמך זה  ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה.  

 כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

 

 

 

 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת        שם המציע          תאריך           

 

 

 

 

 

 

 


