מענה לשאלות הבהרה -מכרז מס' 2/2021
לאספקה והתקנה של חומר בליעה אקוסטי – אולם ארנה פיס בירושלים
.1

בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת אריאל
חברה עירונית לניהול קריית ספורט ,תרבות ופנאי בירושלים בע"מ להלן" :החברה") ,על שינויים
בהליך כדלקמן.

.2

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת
השואל.

מס"ד

המסמך או הנספח
אליו מתחייסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלוונטיים

תשובה

נוסח השאלה

האם לחתום עליו חיובי
ולצרף למעטפה
בהגשת המכרז?

.1

חוזה התקשרות

עמוד  29עד40

.2

מסמכי הצעה

4.3.1
4.3.2
4.3.3

.3

רכישת חוברת
מכרז

6.1

האם צריך לשלוח את יש להגישם יחד עם הצעתכם
ה -למכרז.
shop drawing
לפני הגשת המעטפה
למכרז?
או שביחד עם מסמכי
המכרז?
האם יש אפשרות ניתן לשלם בהעברה בנקאית,
לרכוש טלפונית? ואם ולהעביר את אישור ההעברה
כן אשמח שתצרפו במייל-
איש קשרmldana@jerusalem.muni.il .
אריאל חברה עירונית לניהול
קריית ספורט  -בנק יהב סניף
 120חשבון 650160

4.

כללי

כללי

האם אפשר לקבל את השרטוטים יועברו במייל
הסרטוטים שראינו למשתתפי הסיור
בפגישה למייל ? ..pdf

5.

כללי

כללי האם אפשר לשנות את ניתנת בזאת הארכה להגשת
מועד הגשת המכרז ? המכרז על ליום שלישי 9.11.12
לתת לנו עוד שבוע בשעה .12:00
הארכה ?

6.

מפרט טכני
אקוסטי

תדפיס גיליון אשמח להסבר על
חישוב של השטחים טבלת חישוב
ומיקומם השטחים  ,או שאני
לא מבין משהו או
שיש שם טעות בנתון
של הגובה  ,שמשפיע
על הנתון הסופי של

החישובים יועברו במייל
למשתתפי הסיור

מ"ר חומר הנחוץ
לפרויקט
האם הכוונה היא ל יש להתייחס לכל העבודות
 ₪ 1,000,000של  4יחד בסה"כ של ₪ 1,000,000
עבודות ביחד ,או כל
עבודה בנפרד?
האם ניתן לרכוש את להלן תשובה לשאלה 3
החוברת באינטרנט
,ואם כן – איפה?

7.

תנאי סף

עמוד  ,4סעיף 2.4

8.

חוברת המכרז

כללי

9.

כללי

כללי אפשר לקבל מכם את
הדגם של מתקן
ההרמה הכי גדול
שנכנס לאולם ?

10.

כללי

כללי האם ניתן לקבל
לוחות זמנים לפרויקט
– זמן אספקה
והתקנה של החומר?

מצ"ב נספח א'

סה"כ  5חודשים מיום קבלת
אישור זכייה ועד לסיום
הפרויקט.

 .3אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו.
 .4המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז נדחה הינו עד ליום שלישי  9.11.21בשעה  12:00בדיוק.
 .5מסמך זה ,על צרופותיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,על המשתתפים לחתום בכל
עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

________________
החברה העירונית אריאל

נספח א'

