 13מאי 2018
כ"ח אייר תשע"ח

לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 12/18
שלום רב,
הנדון :תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 12/18
לביצוע עבודות לשיקום הטריבונה באצטדיון העירוני בלוד
להלן הבהרות למכרז שבנדון והתייחסות העירייה לשאלות שהתקבלו:
מס"ד

התייחסות העירייה

שאלה  /הערה  /בקשה

.1

אבקש לדעת בתנאי תשלום לפי אבני הדרך המצוינים – השאלה איננה ברורה .יחד עם זאת
יובהר כי תנאי התשלום הינם לפי חוק
בשוטף כמה מבצעים התשלומים?
מוסר התשלומים לקבלנים תשע"ז –
.2017
מובהר בזאת כי ערבות הבדק תהיה
עפ"י דרישתכם לערבות הבדק – הנכם דורשים ערבות
בנקאית לתקופה של 10 -שנים .דבר זה אינו מקובל כלל .לשנה ותינתן לעירייה תעודת אחריות
מטעם הקבלן למשך  9השנים הבאות,
ערבות הבדק ניתנת לתקופה של – שנה מיום מסירת
על כלל העבודות נשוא המכרז.
העבודות למזמין .
המזמין רשאי לבקש תעודת אחריות לעבודות מסוימות
המוצדקות בענף הבניה לתקופה של  10שנים.

.3

 .1סעיף  05.1.1סעיף זה מתייחס לכל המקום או רק
להיכן שמתקינים לוח"דים חדשים?
 .2סעיף  01.1.2סעיף זה מתייחס לכל המקום או רק
להיכן שמתקינים לוח"דים חדשים?
 .3סעיף  05.2.6האם על כל הטריבונות או רק במיקום
הלוח"דים החדשים?
 .4סעיפים  05.3.4 / 05.3.3 / 05.3.1 / 05.3.2האם
מתייחסים לכל המקומות או רק למקומות בהם
מחליפים לוח"דים?
 .5סעיפים  02.0003 / 02.0002האם יש פרט או סקיצה?

.4

לא קיימים לוח"דים ברוחב  90ס"מ אלא רק רוחב ,120
ניתן לחתוך את הלוח"דים לרוחב  ,90אך ע"פ שיחה עם
היצרן,
הדבר עלול לגרום לעקמומיות בלוח"ד והוא לא יהיה
ישר.

 .1ניקוי האיטום נדרש בכל שטח
הטריבונות גם במימד האופקי וגם
במימד האנכי.
 .2אישור התמיכות נדרש בכל מקום בו
מוצבות תמיכות .תמיכות אלה יכולים
להיות גם במקומות הלוח"דים
שיוחלפו וגם במקומות בו נדרש שיקום
בטונים בקורות ( בעיקר במקומות
הגבוהים מ  3מ' )
 .3חידוש האיטום נדרש בכל שטח
הטריבונות ולכן גם פרוק הכיסאות
נדרש בכל שטח הטריבונות .כל עבודות
האיטום יבוצעו ע"פ הנחיות המפרט על
כל סעיפו
 .4ראה תשובה  .3למעט סעיף 5.5.3
שם הכוונה היא לסדקים שעליהם
יצביע היועץ כעלולים להחדיר רטיבות
ולא לסדקים נימיים.
 .5סעיפים במפרט האיטום  2.3ו 2.4
מתיחסים לכל הטריבונות.
סעיף  2.2מתיחס למשיקים האנכיים
בלבד בכל הטריבונות
מצורפים למסמך זה פרטי איטום.
באחריות הקבלן לקבל מיצרן
הלוח"דים מוצר תקין ישר והעומד בכל
תקני הבניה גם אם מדובר בהזמנה
מיוחדת.
מומלץ לבדוק אצל יותר מיצרן אחד.

.2

עמוד  1מתוך 2
חתימת המציע_________________ :

מס"ד

התייחסות העירייה

שאלה  /הערה  /בקשה

.5

האם ניתן להחליף את הלוח"דים השבורים בשתי
לוח"דים בעובי  20ס"מ כ"א.

בשום פנים ואופן לא.

.6

האם מחלפים גם כיסאות במסגרת הפרויקט?

לא מחליפים כיסאות.
נדרש פרוק זהיר של כל הכיסאות
הקיימים והתקנתם מחדש עם חומר
איטום ע"פ מפרט.

•
•
•

מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחשב כחלק מתנאיו.
על המציעים לחתום בשולי מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעתם ,במסגרת כל מסמכי ההצעה.
אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל,
או כדי להוות פרשנות או לשנות בדרך כלשהי את תנאי המכרז.
בברכה,
עיריית לוד

עמוד  2מתוך 2
חתימת המציע_________________ :

