בס"ד

יום שני כ' אב תש"פ
 10אוגוסט 2020

לכבוד
משתתפי המכרז
הנדון :מכרז פומבי מס'  20/20הקמת בי"ס ממד אהל שילה בנות מגרש 3000
מענה מס'  2לשאלות המשתתפים
הרינו להשיב לשאלות שנשאלו על ידי המשתתפים בקשר עם ההליך שבנדון ,כדלקמן:
בס"ד
.1

השאלה/הבהרה
האם השטח נחפר למפלס תחתית
קורות קשר? ( עמוד  43סעיף )3.3

.2

ביקורת טיב ממעבדה – אנו מבקשים
כי העלות לבדיקות תהיה על חשבון
הקבלן ללא קיזוז אחוזים כלשהם.
(עמוד  70סעיף )32.4
העבודה באזור זה מבוססת על פועלי
שטחים .באם יהיה סגר מצד הרשות או
המדינה עקב החמרת המצב בשל נגיף
הקורונה או מצב ביטחוני ,יהיו לכך
השלכות על לוח הזמנים של הפרויקט,
אנו מבקשים להחריג מצב זה לעניין
כוח עליון( .עמוד  79סעיף )44.9
תנאי תשלום לח-ן ש 60+מחודש
הביצוע (עמוד  81סעיף )48.5

.5

סכום מצטבר לחשבון סופי לא יעלה על
, 95%חשבון סופי לא יפחת מ-5%-
במקום ( 10%עמוד  81סעיף )48.6
ערבות ביצוע  5%במקום ( 10%עמוד 82
סעיף ) 51.1
פיצויים  ,אנו מבקשים שבגין פיגור
בהשלמת ביצוע העבודות לכל יום
איחור ישלם הקבלן למזמין ₪ 2,000
ליום( .עמוד  87סעיף )55
אם קיים ופספסנו אזי נבקש לבטל
קיזוז אחוז בגין הוצאות משפטיות

.3

.4

.6
.7

.8

מענה החכ"ל
מצ"ב  AS MADEע"ע לאחר ביצוע נא
בדיקתך בהתאם לסעיף  , 3.3כמו כן כל
השלמת ע"ע בתחום המבנה במסגרת
חוזה הבינוי הפאושלי.
בקשה נדחית.

בקשה נדחית .התייחסות לנושא הקורונה
תהיה בהתאם למדיניות המדינה בעניין
הכרה בנגיף ככח עליון  ,כרגע אינו מוגדר
כך ועל כן אין החרגה .

בהנחה שהחשבון הוגש בזמן כמופיע
בסעיפי החוזה אכן תנאי התשלום הינם
שוטף  60מחודש הביצוע.
בקשה נדחית.
בקשה נדחית.
בקשה נדחית.

יובהר כי מכל חשבון יקוזז סך של 2%
עבור בדיקות מעבדה וכן  1%עבור
הוצאות ניהול ומשרדיות של פרויקט זה.

בכבוד רב,
ליחן חלפון
רכזת מכרזים והתקשרויות
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז וכל מציע יצרפו להצעתו חתום על ידו בחתימה
ובחותמת.

