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תשובה
כתב הערבות ייחתם על ידי הזוכה כתנאי
לקבלת צו התחלת עבודה .ראו סעיף 12.1
להסכם הקובע מפורשות:

מס'

שאלה

.1

האם דרוש למלא כתב ערבות נספח ה לחוזה ולהגיש
במעמד המכרז או שמי שזוכה במכרז הוא זה שיחתום
ויגיש כתב ערבות ?

.2

האם דרוש למלא ולחתום נספח ו לחוזה אישור ביטוח
עבודה ולהגיש במעמד הגשת המכרז או שמי שזוכה הוא
זה שיחתום ויגיש אישור ביטוח ?

כנ"ל.

.3

האם גופי התאורה הנמצאים ברשימת התאורה הם אילו
הגופים שדרוש לספק או שניתן לתת גופים שווה ערך
לגופים המוצגים ?

הקבלן יידרש לספק את גופי התאורה
המפורטים ברשימת התאורה.

.4

האם עבודות הזכוכית המופיעות ע"י חברת תכניון הם
אילו שנדרש להתקין הזכוכית או שניתן להציע שווה ערך
מקבלני זכוכית אחרים?

הקבלן יידרש לספק את הזכוכיות כמפורט
בהזמנה.

.5

מה הסיווג הקבלני הנדרש מהזוכה?

היקף העבודות המקסימלי מוערך בכ-
מיליון וחצי  .₪על הזוכה להיות בעל סיווג
מתאים לעריכת עבודת שיפוצים בהיקף זה.
קרי ,לכל הפחות א.1.

.6

האם המכרז בתשלום

לא.

.7

האם קיימת חניית רכב מתאימה?

בבניין קיימת חניה ומעלית משא .התשלום
בעבור החניה יחול על הזוכה.

.8

האם ניתן לפנתו פסולת מהגג?

ניתן לבחון אפשרות לפינוי ההריסות מהגג.
תיאום כאמור יהיה באחריות הזוכה.

"הקבלן יפקיד בידי המזמין ערבות ביצוע
בנקאית אוטונומית בגובה של  %5מהתמורה
הכוללת בנספח ב' ,בנוסח המצורף כנספח ד'
להסכם זה תוך  7ימי עסקים ממועד קבלת
הודעת הזכיה בהליך .ככל ולא יוכל הקבלן
הזוכה להמציא ערבות כאמור ,שומר הצוות
את הזכות לבטל את זכייתו ולהעביר את
ביצוע העבודות לקבלן אחר".

.9

האם העובדים יפונו מהמשרד בזמן העבודות?

.10

האם קבלנים שלא השתתפו בסיור רשאים להגיש הצעות?

.11

האם התשלום יהיה פאושלי או לפי מדידה?

כאמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות,
העבודות יתקיימו במקביל לעבודה השוטפת
במשרדי הצוות ועל הזוכה יהיה להבטיח
זאת .על הזוכה יהיה לאשר עם נציג הצוות
את שלביות העבודה.
כן.
בהתאם לאמור בהזמנה להציע הצעות ,על
המציעים להציע שיעור הנחה כללי לכל
הסעיפים .התשלום יהיה בהתאם למדידה
בפועל.

