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.1

ערבות ביצוע.
הצעת המחיר שתוגש תהיה בכתב יד ברור ע"ג כתב הכמויות בחוברת המכרז בלבד .אין לפרק את חוברות המכרז.

.2

יש להגישן בשלמותן.
.3

בעת הגשת המכרז יש לצרף אישור על רכישת המכרז.

.4

התשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה באתר האינטרנט של המוסד.
מהות העבודה:
העבודות כוללות פירוק תקרות אקוסטיות וביצוע חדש ,פירוק והתקנת גופי תאורה וארונות חשמל באגף ב' .לפני התחלת
הביצוע הקבלן יערוך סיור מקיף לוודא אם יש אי התאמה בין כתב הכמויות לצרכים ויכין תוכנית עבודה לביצוע.
לפני תחילת העבודה הקבלן יציג למפקח מטעם המוסד את המוצרים ואף יתקין דוגמא בהתאם לדרישת המפקח
זאת ללא תוספת תשלום.
שינויים ללא אישור בכתב ממנהל אגף בינוי ואחזקה ,לא יתקבלו ולא ישולם תשלום עבורם.

כל העבודות יבוצעו בהתאם לכתב הכמויות ,המפרט הטכני ובהתאם להסכם .התשלום יהיה עבור כמויות נטו שהותקנו.
העבודות אמורות להתבצע בבנין הזה .ובמהלך שעות העבודה המקובלות כאשר עובדי המוסד ממשיכים לתפקד כרגיל
במבנה.
הדגשים:
•

ניתוקי חשמל יבוצעו בתאום מראש ובימי שישי אלא אם נדרש אחרת.

•

יש לפעול למניעת כל סיכון אפשרי לעובדי המוסד ולציוד המצוי בחדרים.
המוסד לביטוח לאומי רשאי לבצע את כל העבודות או חלקן בהתאם להסכם ולאילוצים תקציבים.



עובדי הקבלן
עובדי הקבלן  -יורשו להיכנס לעבוד בבנייני המוסד עובדים שיאושרו ע"י אגף הביטחון של המוסד ובהתאם
לסידורי הביטחון.

תשובות לשאלות שהועלו בכנס:
שאלה:

האם ישנה אפשרות שיבצעו רק חלק מהעבודות?

תשובה .:יש למוסד את האפשרות ,בהתאם להסכם ,לבצע חלק מהעבודות ,את כולן או אף להגדיל את היקף
העבודה.

שאלה:

האם יש סיכוי שיבצעו חלק קטן מאוד מהעבודה ואת השאר לא?

תשובה:

באופן עקרוני אנו מפרסמים מכרז בכדי לבצע את כל העבודות.

שאלה:

על איזה חלק מהמבנה מדובר?

תשובה:

על כל המבנה.

שאלה:

ראינו שיש חלק מהעבודות שכבר בוצעו כמו פירוק גופי תאורה האם הסעיף ירד?

תשובה:

לא מאחר ולא פורקו כל גופי התאורה .התשלום יחושב בהתאם לכמויות בפועל.

שאלה:

מה לוח הזמנים לעבודה?

תשובה:

בהתאם להסכם  20יום לקומה.

שאלה:

לא מצוין שיש צורך בערבות הגשה האם אין צורך להגיש ערבות הגשה?

תשובה:

לא .אין צורך בערבות הגשה .תוגש ערבות ביצוע ע"י הזוכה במכרז.



