תאריך  :י"ד אייר תשע"ח
 29אפריל 2018
סימוכין 02-2018-1407 :
לכבוד
----------------------------באמצעות דוא"ל-
שלום רב,

הנדון  :מכרז פומבי מספר ( 01/2018קרן מחקרים) לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של
מרכז הרווחה בשטח המרכז הרפואי הלל יפה -מענה על שאלות הבהרה
להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור
במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמך זה.
שאלה -1
ה  USBשקבלנו מכם מתייחס לכתב כמויות של בית חולים בני ציון ולא תואם את העבודות שאתם
רוצים לבצע.
תשובה-
בשל טעות של החברה המפיקה את המכרזיות ,נתקבלו מכרזיות של מרכז רפואי אחר.
העניין טופל וניתן לקבל את המכרזיות למכרז זה בדלפק הגבייה ,בניין אשפוז א' מול המיון הכללי,
במרכז הרפואי הלל יפה.
שאלה -2
סעיף  4בתנאי סף  -האם ניתן לצרף קבלן אלומיניום עם הנתונים הדרושים במכרז
( כי אתם מבקשים קבלן שבציע ב 3-שנים אחרונות  5עבודות אלומיניום וזכוכית בהיקף דומה או יותר
לעבודות אלומיניום וזכוכית במכרז )
תשובה-
ביום  ,11.4.2018יצאה הודעה על תיקון מסמכי המכרז ,אשר במסגרתה שונה בין היתר תנאי סף ב',4
מצ"ב ההודעה בשנית.

שאלה -3
בחומר למכרז לא נמצא/לא צורף פרטי אלומניום.
בפועל צורפו מסמכים לא קריאים עמודים  163,164לחוברת  ,לא ברור אם אלו רשימות אלומניום
תשובה-
גליון רשימות אלומיניום צורף למסמכי המכרז בעמ' .162
מצ"ב הרשימות בקובץ . PDF

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:
תאריך ________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,
אפרת קולטון זלמה ,עו"ד
מזכירת ועדת המכרזים

העתקים:
דר' אמנון בן משה ,מנהל אדמיניסטרטיבי ,כאן
רו"ח ליז משעלי ,מנהלת הכספים ,כאן
עו"ד מיכל דיקשטיין ,יועצת משפטית ,כאן
ס .מנהל אדמיניסטרטיבי ,כאן
אינג' רונן אדרי ,מהנדס ראשי ,כאן
אינג' מריוס בן יעקב ,ס .מהנדס ראשי ,כאן
גב' ראומה ברקן ,קרן מחקרים ,עאן
אינג' ד .אפשטיין ,מנהל הפרויקט
אדר' ש.ליבוביץ ,אדריכל הפרויקט
תיק

