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 בוד לכ

 משתתפי המכרז 
 
 

 חיפוי אבן בית כנסת מבוא חורון ביצוע עבודות ל 11/21מכרז פומבי מס'  הנדון:
 לשאלות המשתתפים 1מענה מס' 

 
 

 הרינו להשיב לשאלות שנשאלו על ידי המשתתפים בקשר עם ההליך שבנדון, כדלקמן: 
 

  
 מענה החכ"ל  השאלה/הבהרה 

מלבד בתכנית אחת של חזיתות לא מוגדר במפורש   1
מ"ר,   400במסמכי החוזה שחיפוי האבן הינו עד 

 . לנ"לנדרש ציון מפורש 

 נדרש לעבוד ע"פ המסומן  
מ"ר.  400צוע של יבתוכנית חזיתות עד לב 

  

הנ"ל לא סביר היות   חודשים, הלו"ז 2וגדר לו"ז של ה 2
וזמני אספקת אבן ארוכים, מה גם שאנו ערב חגי  

תשרי על היבטי הסגרים והחופשות כך שחודשיים  
עבודה זה זמן לא סביר בהחלט )להערכתי נדרשים  

 עוד כחודש וחצי/ חודשיים( ! 

לא ניתן להאריך את לוחות הזמנים, יש  
לעבוד במקביל בשני אזורים לפחות לשם  

 הזמנים.  עמידה בלוחות 

מסגרת כתב הכמויות להתמצאות מופיע בידוד  ב 3
  15.7.21-תרמי לגגות?! אכן כך?! בסיור שנערך ב

נאמר בפירוש שהבידוד הינו רק במקומות בהן תונח  
 אבן. 

לא נדרש לבצע בידוד טרמי בגג רק  
 בקירות שמבוצע חיפוי אבן. 

, האם נדרש  7נק'  1.4רוטוקול סיור קבלנים סעיף  פ 4
לבצע איטום כללי על כל המבנה? ולא רק על עד  

 מ"ר של אבן שהוגדרה?!  400

 .איטום נדרש לבצע על כל המבנה

באילו עודפי חפירה    8.2רוטוקול סיור קבלנים סעיף  פ 5
 מדובר? הרי המכרז הינו חיפוי אבן. 

הקבלן מפנה בסוף   - אין עודפי חפירה 
העבודה את כל הפסולת שבתכולת  

 העבודה. 

באיזה פרוגרמת   5.5רוטוקול סיור קבלנים סעיף  פ 6
 בדיקות מדובר??? נדרשת הגדרה. 

 בסיור דובר על בדיקת שליפת אבן בלבד.  

בדיקת  ,  בדיקות הנדרשות : אבן תקניתה
ספות  ובדיקות נו   חיפוי אבן ע"פ תקן

 המזמין.  "י שיידרשו ע

עניין הביטוח, בביטוח משולב אחריות מקצועית  ל 7
מליון, זה   10וחבות מוצר נדרש גבול אחריות של  

המון לפרויקט בסדר דוגל כזה,  בד"כ אחריות כזו  
מליון לחבות מוצר, נודה לבחינתכם   2-3נעה סביב 

 בסוגיה. 

  -ניתן להקטין את גבול אחריות ל 
5,000,000 . 

 
 

 בכבוד רב, 

 אסתר חסן 

 והתקשרויות  רכזת מכרזים


