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 תשובות לשאלות - 2מסמך הבהרות מספר 

 

 . 4/2019 שוהםבמכרז להקמת גשרים וקיר אקוסטי  -: מסמך הבהרות לקבלנים  הנדון

 

 לוחות זמניםבנושא ות שאל

  אבקש לדעת את לוחות הזמנים הנדרשים להקמת כל גשר באופן פרטני. .א

 חוברת המכרז 19הזמנים.....כמפורט בעמ' אין התייחסות ללוח  5סעיף  1-במסמך א .ב

לשם מיצוי התהליך בשלמותו וע"מ שנוכל להגיש הצעת מחיר אנו מבקשים בזאת את  .ג

 דחיית המכרז בשבוע  לכל הפחות.

 לוחות זמניםבנושא  ותתשוב

 הקבלן אחראי לסיום העבודה בלו"ז המוגדר במכרז. .א

ולל הכ ת לוח הזמניםבמסגר ,זמיןלאישור המ ,מפורט לביצועיכין לוח זמנים הקבלן 

 במכרז. המצוין 

חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה  16סה"כ זמן ביצוע מקסימלי של הפרויקט הינו  .ב

)להלן "תקופת הביצוע"( ואשר כולל את תקופות הביצוע של החלקים השונים של כל 

המזמין, ללא יוצא מהכלל, ולרבות, זמן ההמתנה, עיכובים, טווח העבודות שיוזמנו ע"י 

 ביטחון וזמן הביצוע של עבודות נוספות אם יהיו כאלה.

מועד אחרון להגשת  - ללא שינוי , מועד החזרת המכרז כפי שפורסםהבקשה נדחית .ג

 .בבוקר , במשרדי החברה הכלכלית ֹשהם 09:30, בשעה 15/8/19ההצעות, יום ה', 

 

 :קוסטילקיר א ותשאל

 גיאורוק ולא רוק דלתא. –הקיר נקרא מזה שנים מספר  .1

 מ"מ. 160מגבעתיים )אינטנסיבי( הם מסוג אקסטנסיבי ועוביים כל הקירות שהתקנו חוץ  .2

 מטר( 4מטר )הסטנדרט  5לא ניתן לייצר אלמנט שגובהו עולה על  .3

 

 לקיר אקוסטי ותלשאל תשובה

  .גיאורוק ולא רוק דלתא, יש לעדכן את השם .1

 .אקסטנסיבי קירה זהבפרויקט  .2

מ' גובה  2- 0.5 - -רוחב )בין עמודי הפלדה( ומ'  4ניתן לבצע את הקיר בחתיכות של  .3

 ולהשחיל אחד אחרי השני.

 

 שאלה לחיפוי אבן

וגם בסעיפים אחרים  01.02.4.015סעיף  מס'  02, פרק   6בכ"כ של הפרויקט שבנדון, עמ' 

בהמשך )סעיף חוזר על עצמו בכמה מבנים(  מצוין "חיפוי קירות ... באבן "חמי" כולל 

 ית"   להבנתנו הדרישה היא לחיפוי מאבן טבערשת זיון מגולוונת

שלהבנתנו הנ"ל  אריח דמוי אבן "חמי" :ןלעומת זאת בפרט חיפוי בתוכנית  מצ"ב  מצוי

 נודה על הבהרה מדויקת מה נדרש מהקבלן. - פריט מתועש ולא אבן טבעית 

 



 לחיפוי אבן תשובה

יהיה רשאי  הקבלן, אולם "כולל רשת זיון מגולוונת בעיתטמי" "חאבן חיפוי הקירות ב

 .לבדיקה ואישור המתכנן בעיתלאבן הטאיכות ומראה קרוב באבן מתועשת להציג 

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.  יםמהוומסמך ההבהרות 

מסמך מתבקש/ת לצרף  למכרז הנ"ל  כל חברה/קבלן המגיש/ה הצעה 

 כאשר הוא חתום כנדרש. זה

 

 

 

 

 ________________חתימת המציע:   ______________   תאריך:

 


