

מכרז ב ) - 2009 (1045שירות ואחזקה של מערכות מיזוג האוויר בסניפי המוסד

תשובות לשאלות הבהרה

שאלה :ברשות החברה מוקד ארצי בהרצליה ,האם ניתן להגיש הצעה לאזור הדרום?
תשובה :כפי שצויין בתנאי סף )-3ה( על המציע להיות בעל מוקד שרות באזור אליו מוגשת ההצעה.

שאלה :האם המכרז המופיע באינטרנט מכיל את כל המסמכים הרלוונטים להגשה.
תשובה :כל מסמכי המכרז פורסמו באתר האינטרנט ואין אחרים מלבדם.

שאלה :האם עבודות אחזקה מקיפה ,כוללות חלקים לא תקינים במהלך הטיפול התקופתי המונע?
תשובה :בסעיפים ) 15.12א( ו )ב( ,פורט אלו חלקים כלולים באחזקה מקיפה ואילו לא.

שאלה :בסעיף , 15.10האם הכוונה לחזרה לתקינות)כושר אפס( לפני קבלת המתקן?
תשובה :סעיף  15.10מתייחס למתן עבודות נוספות לקבלן בלא כל קשר לקבלת המתקן בתחילת ההתקשרות ,בנוגע לכך
מפורט בסעיף  15.05למפרט המיוחד.

שאלה :האם ניתן להפריד אזורים,או חובה כל הארץ?
תשובה :במכתב הפניה ,סעיף ב 1.מצויין כי ניתן להגיש הצעה לאזור אחד או יותר.

שאלה :האם על המשתתף המכרז יש חובה להיות רשום ברשם הקבלנים?
תשובה :תנאי סף )3ג( מציין כי על הקבלן להיות ,קבלן רשום לעבודות מיזוג אויר בסיווג )170ב(.

שאלה :האם אנו כנותני שרות למפוצלים ומיני מרכזי רשאים להשתתף במכרז וקבלן מטעמנו ייתן שרות לצילרים?
תשובה :על מנת להגיש הצעה על המציע לעמוד בכל תנאי הסף שהוגדרו במכתב הפניה ,יחד עם זאת סעיף  7להסכם
מדבר על העסקת קבלני משנה.

שאלה :בנוגע לנספח ז' מהם החוקים הרלוונטים לנספח זה?
תשובה :בין יתר החוקים  ,הנספח מתייחס לתקנות חובת המכרזים ,תקנות)6 :א( ) (4ותקנה )6א( )א( ).(1
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שאלה :האם קבלן המגיש הצעה לכל שלושת האזורים אמור לתת ערבות אחת או  3ערבויות שונות.
תשובה :תנאי סף )3ז( ,במכתב הפניה מציין בפירוש כי יש להגיש ערבות לכל אזור בסך . ₪ 15,000

שאלה :קיימת סתירה בין המפורט בכתב הכמויות לבין תאור המתקנים בנספח ד' ,כמו כן סניף נצרת ומגדל העמק הושמטו
מכתב הכמויות אך מופיעים בנספח ד'.
תשובה :תיקון תאור הסעיפים:
בסעיף  1.09בכתב הכמויות צריך להיות כתוב 394 :טון קירור.
בסעיף  1.10בכתב הכמויות צריך להיות כתוב 240 :טון קירור.
בסעיף  1.11בכתב הכמויות צריך להיות כתוב 190 :טון קירור.
בסעיף  2.01בכתב הכמויות צריך להיות כתוב 72 :טון קירור.
בעמוד  49בכתב הכמויות צריך להתווסף סניף נצרת כמפורט בסעיף ד' :סה"כ  200טון קירור
בעמוד  49בכתב הכמויות צריך להתווסף סניף מגדל העמק כמפורט בסעיף ד' :סה"כ  25טון קירור.

