מכרז פומבי מס' 6/18
בניין מדעי החברה – גמרים מעטפת ופיתוח
שאלות ותשובות והודעות הבהרה
עמוד

מס"ד

סעיף

נוסח קיים

שאלה

תנאי סף

למציע מחזור שנתי של
לפחות  32מיליון ש"ח
בכל אחת מהשנים:
;2016-2014

מחזור כספי נדרש  32מיליון ש"ח לשנה.

חוסן פיננסי הינו תנאי הכרחי.
מומלץ שלא להמעיט בו.

האם ניתן לשנות תנאי זה ולהסתפק
במחזור כספי של  15מיליון ש"ח בממוצע
בין השנים ?2014-2016

לכן ,לא ניתן לאשר את הבקשה

פרט חדר הקרנה באולם
קולנוע

הפרט לא ברור .האם הכוונה היא רק
לדלת? אין מספיק נתונים לגבי סוג הדלת
 .והאם הכוונה היא ליחידה ולא
לקומפלט.

הפריט כולל :מחיצות גבס
מבודדות  ,דלת אקוסטית וחלון
אקוסטי .דלת וחלון לפי פרט
היצרן "אובזוטק אקוסטיקה"
או שוו"ע.

.1

5

.2

רשימות נגרות

נ 19 -

.3

רשימות נגרות

נ 17 -

דלפק מכירה הכולל
קופה ,משטח עבודה,
ארונות תצוגה וארונות
אחסון

.4

רשימות נגרות

נ–8

מחיצה קלה למערכת
סינון

.5

רשימת מסגרות

מ18-

מעקה מרפסת ומבואה
ראשית

2.1.8

תשובה

אם קומפלט -מה כולל הקומפלט?

מהו חומר הגמר? האם אותו חומר לכל
הדלפק קומפלט -ארונות ,משטח עבודה,
מדף.
כתוב לפי יצרן האם כוונה היא ליצרן
ספציפי ,מי היצרן? אם לא  ,צריכים יותר
פרטים כמו חזיתות של הדלפק או
הדמיה.

פריט דלפק כולל :גוף הארונות
עשויות מעץ סנדוויץ' מצופה
פורמאיקה כולל קנט בהיקף.
דלתות הארונות ומגירות עשויות
 MDFמצופה פורמאיקה כולל
קנט בהיקף .קנט  PVCעבה .גב
הארונות מעץ לבוד בעובי  4מ"מ
מצופה פורמאיקה בצדו הפנימי.
סוקל תחתון-רגליות מתכוננות
ופנל פלסטי מצופה אלומיניום.
ידיות צינור מצופות
אלומיניום.פלטה עליונה של
הדלפק עשויה מלוח סנדוויץ'
מצופה פורמאיקה .גוון הפריט
לפי בחירת אדריכל.

מאיזה חומר המחיצה?

הפריט עשוי מטרספה.

חסרות מידות -יש מידות רק לדלת,
וגובה מחיצה.

מידות המחיצה בהתאמה לגודל
המסננת בשטח ע"י המבצע
ובאחריותו.

מהו חומר הגמר?

הפריט עשוי מפלדה כולל פרופיל
 UPN380לפי תכנית

האם הפרט כולל את פרופיל הפלדה
 ?UPN380האם הפרופיל כבר קיים?

.6

*עמוד  16בכ"כ

תת פרק 12.2

פריט א  – 25חיפוי
במגשי אלומיניום
כמפורט בפרק  12ופרק
.....12.14.03

אין

אין

*עמוד 39
במפרט הטכני

לא קיים סעיף  .12.14.03בעמ'  30מתחיל
סעיף  12.14.02ובהמשך בעמוד  40מתחיל
סעיף 12.15

הכוונה היא לסעיף 12.16
המתיחס לחיפוי בפחי
אלומיניום

האם הכוונה היא לסעיף ?12.16
.7

כללי

האם צריך להדפיס ולהגיש את כל
תכניות המכרז?

לא

 .8בסעיף (2א) להצעת המציע והצהרותיו (מסמך א )1-יתווסף תת סעיף חדש כדלקמן.2 :א" 1.בדקנו את התוכניות שצורפו
למסמכי המכרז והן מקובלות עלינו .הגשת הצעתנו מהווה הסכמה מפורשת לכך שאין ולא יהיו לנו טענות ביחס
אליהן".
 .9בסעיף  57.2.2להסכם ההתקשרות (עמוד  51למסמכי המכרז) שורה  – 8במקום " 0.4%מערך החשבון הסופי" יירשם:
" 0.4%מהתשלום ע"פ אבן דרך אחרונה" .וכן תתווסף הגדרת "יום" – יום קלנדרי בשונה מיום עבודה.

 .10בסיפא סעיף  5.15יתווסף משפט כדלקמן" :שינויים ככל שיתבקשו ע"י המזמין ,לא יגררו תוספת זמן לביצוע הפרויקט
אלא אם הסכים לכך המזמין בכתב ומראש".
 .11יובהר כי האוניברסיטה רשאית שלא לבצע את העבודה כלל ו/או לבצעה בשלבים ו/או בחלקים ,והכל על פי שיקול
דעתה הבלעדי ובהתאם לתקציבה".

 .12שאר מסמכי המכרז ללא שינוי.

יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.
חתימת המציע___________________:

תאריך__________________________:

