מכרז ב' ) – 2011(1018איטום גגות – סניף עפולה

סיכום סיור קבלנים ותשובות לשאלות הבהרה

סיכום סיור קבלנים מיום 3.1.2012
כללי:
 .1תשובות לשאלות המציעים שנשלחו בפקס/מייל תפורסמנה באינטרנט עד ליום .16.01.12
 .2הגגות יועמדו לרשות הקבלן בכל עת ביצוע העבודות.
 .3תתאפשר עבודה ביום שישי בתיאום מראש עם נציגי הסניף.
 .4המחסן הקיים על הגג יפורק ויורכב לצורך העבודות ע"י הסניף.
 .5לגבי פינוי הפסולת לאתר מורשה ,נושא זה הינו חלק מסעיפי הפירוק וההריסות ,ולא תשולם
תוספת מעבר למחירי הסעיפים שם.
 .6הצפי לתחילת העבודות הוא .04.12
 .7במקרה של דרישה לביצוע עבודה שאין לה אסמכתה בכתב הכמויות ,יציג הקבלן את דרישתו
אשר תהא על בסיס מחירון "דקל" בהנחה של  ,10%ורק לאחר אישור בכתב מהמפקח
תבוצע העבודה "החריגה".
 .8עבודה חריגה אשר תבוצע בניגוד לאמור לעיל ,תהא על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
 .9יש לדאוג למינוי מנהל עבודה מוסמך אשר יימצא בכל עת ביצוע העבודות באתר.
 .10הזזת/הגבהת המזגנים הקיימים לצורך ביצוע העבודות תבוצע ע"י הקבלן ולא תשלם תוספת
מחיר מעבר לנקוב בסעיפי כתב הכמויות ,לפיכך על המציעים לגלם את ביצוע הנ"ל בסעיפי
כתב הכמויות הרלוונטיים.

בנושא סעיפי כתב הכמויות:

 .1סעיף  ,05.1.021עדכון לגבי סוג" ,בטון קל" חוזק  ,1200/40ו/או "בטון מדה" למילוי שקעים.
 .2סעיף  ,05.1.050הסעיף מתייחס רק למקומות שבהם תבוצע שכבת תיקון צמנטית ו/או
ברולקות ,ואשר לפני יישום הזפת החם ,נדרש לבצע שכבה ראשונה מקשרת כמפורט שם.
 .3סעיף  ,05.1.080הסעיף מתייחס לטיפול כולל בנקזים הקיימים לרבות אספקה והתקנת
"כובעים" ,המחיר כולל את כל העבודות והציוד הנלווה עד לגמר מושלם.
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תשובות לשאלות הבהרה:

להלן תשובות לשאלות הבהרה שהועברו למוסד בקשר לנדון:

שאלה:
האם קבלן בסיווג ג 2יכול להשתתף במכרז?
תשובה:
כל קבלן בענף  100או בענף )134איטום( רשאי להשתתף במכרז וזאת ללא קשר לסווג הכספי.

שאלה:
החברה שלנו רשומה בענף  100סיווג ג ,1,האם אנו רשאים להשתתף במכרז?
תשובה:
כאמור בתשובה קודמת ,ענף  100סיווג ג' 1הינו קבלן ראשי אשר רשאי להשתתף במכרז.

שאלה:
היכן מקבלים את המכרז? בקובץ שלכם לא מופיע כתב כמויות לביצוע העבודה.
תשובה:
כל מסמכי המכרז לרבות כתב הכמויות ניתנים להורדה באתר המל"ל ללא תשלום.
כתב הכמויות אינו מופיע בתוך קובץ ה ,PDF-אלא במודעת המכרז  -יש ללחוץ על הקישור המופיע
במודעת המכרז על מנת להורידו.
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