ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי
תאריך 22.12.2021 :
לכבוד:
משתתפי המכרז
שלום רב,
מכתב זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו חתום להצעה
הנדון :מכרז פומבי מס'  72-167/21לביצוע שיפוץ מרפאת לב יפו עבודות בינוי גמר ומערכות -
מחוז תל אביב יפו
הבהרה מס' 2
שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מבקשת להבהיר את האמור להלן וכן להשיב על שאלות הבהרה
שנשאלו על ידי המציעים הפוטנציאלים במכרז.
[בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם נאמר במפורש אחרת]

מספר
סידורי
1

2

שאלה

תשובה

ברשימת המסגרות מופיע פרט
מ ,1-האם הדלת אכן צריכה להיות
מבוקרת עם הגדרות או שמא רק
דלת חשמלית עם זמזם.
הזכוכית הנדרשת היא  26ממ
ובפרופיל הנדרש אין אפשרות
להשתמש בזכוכית בעובי כזה.

דלת מ 1-תהיה משולבת מנעול חשמלי עם מנגנון פתיחה
ע"י לחצן.
הפרופיל יישאר כמתוכנן.
לשם כך תוקטן מידת מרווח האוויר בין השכבות עפ"י
המפורט ברשימות .זכוכית המחוסמת כלפי חוץ וזכוכית
הטריפלקס כלפי פנים ללא שינוי.

מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
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בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב
הבהרה זה.
מכתב הבהרה זה הוא חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין ,ועל כן ,עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום
בכל עמוד בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך ,כחלק בלתי נפרד מההצעה למכרז.
בכבוד רב
ועדת המכרזים הארצית
לענייני בינוי
הצהרת המציע:
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי
כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.
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תאריך
חתימה וחותמת הקבלן
שם הקבלן
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