מכרז פומבי מס' ( 42-16-61עם אפשרות להליך תחרותי נוסף)
לביצוע עבודות שיפוץ בלובי המזרחי בסורוקה מרכז רפואי
אוניברסיטאי
פרוטוקול כנס מציעים
.1

רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים שהתקיים במסגרת המכרז שבנדון ביום .61.9.12

.6

על המציעים לוודא את צירופו של הפרוטוקול להצעתם ,כשהוא חתום על ידם.

.3

מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את המזמין ולא יהא כל תוקף למצג ו/או מידע ו/או
התחייבות שנמסרו בעל פה .אין בהוראות פרוטוקול זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומסמכי
המכרז ככל ולא צוין האמו ר במפורש בפרוטוקול .הוראות פרוטוקול זה יהווה חלק מהוראותיו של
ההסכם.

.4

תשומת לב המציעים מופנית לכך כי:
.4.1

המועד להגשת שאלות הבהרה נקבע ליום  6.10.12בשעה  .14:00אופן הגשת שאלות
ההבהרה הינו כמפורט במסמכי המכרז.

.4.6

המועד להגשת ההצעות במכרז נקבע ליום  66.10.12בשעה  .11:00אופן הגשת ההצעות
הינו כמפורט במסמכי המכרז.
בכבוד רב,
סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
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מכרז פומבי מס' ( 42-16-61עם אפשרות להליך תחרותי נוסף)
לביצוע עבודות שיפוץ בלובי המזרחי בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
במסגרת כנס מציעים שנערך ביום  ,61.9.12התקיים דיון לגבי המכרז שבנדון ,כדלקמן:
מטעם המזמין נכחו:
 .1הילה ברנר – ענת הרמן – אדריכלית עיצוב פנים
 .6עדי גנץ – אהרוני יועץ חשמל
 .3שלמה פרן – מנהל הפרויקט
מטעם המציעים נכחו:
הועבר דף קשר.
דיון:
סקירה על מבנה המרכז הרפואי והשירותים הנדרשים במכרז.
הובהר כי יש להקפיד על הגשת מסמכי המכרז בהתאמה לנדרש ובפרט בכל הנוגע לתנאי הסף והוכחתם.
הצעה שלא תמצא בתיבת ההצעות של המזמין במועד הקבוע לכך ,לא תובא לדיון.
להלן תשובות לשאלות ההבהרה הרלוונטיות שהועלו ו/או התקבלו:
מס"ד

נושא

.1

חשמל:
 1.1גופי תאורה הקיימים הם לא לשימוש חוזר והם יפורקו על ידי הקבלן שיבחר ויועברו
לאחזקה (יש לכלול במחירי ההצעה)
 1.6ציוד מתח נמוך לפירוק ולשימוש חוזר( .יש לכלול במחירי ההצעה )
כללי:
 6.1פרט מאחז היד מאלומיניום – יוטמע בתכנית חתך לרוחב חדש על המציעים להתעדכן
בנדון באתר בו מפורסם המכרז.
 6.6כנ"ל פרט לקופסאות תאורה.
 6.3מובהר כי על המציעים להקפיד שסעיף  66.01.0010יכלול את הנדרש לקבלת קופסאות
אור עפ"י המפורט בסעיף  6.3לעיל לרבות אישור הקונסטרוקטור לביצוע והתקנה.
 6.4התמונות השילוט הכללי ושילוט אותיות יפורק ע"י ביה"ח.
 6.6במחיר סעיף הריצוף יש לכלול את חספוס הריצוף הקיים וזאת לפני יישום הגרניט
פורצלן.
 6.2מאחז יד הקיים בחזית המזרחית (מתחת לתמונות) יפורק בקטעים ויועבר לביה"ח.
עלות הפירוק תיכלל במסגרת עבודות הפירוק הכלליות ולא ישולם בגינה בנפרד.
 6.2מובהר שהתחלת הביצוע תהיה מיד עם אישור הגורם המוסמך במרכז הרפואי שכל
הנדרש וללא יוצא מהכלל נמצא ברשות הקבלן הנבחר.
מובהר כי לא תאושר ביצוע עבודה בשלבים ,אלא שהביצוע יעשה בשלב אחד בלבד.
 6.1המסדרון יחולק לשניים ויופרד ע"י מחיצות גבס ושילוט אזהרה כנדרש דהיינו לאחר

.6
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מס"ד

נושא
סיום צד אחד יבוצע הצד השני וללא הפסקה ביניהם.

סוף.

191\30\16066

דף  3מתוך  3דפים

