עי ריית חו לון
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18/06/2019

תשובות לשאלות הבהרה למכרז  98/2018לאספקה
והתקנת ספסלים בגנים ובאתרים נוספים ברחבי
העיר חולון
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז
להביאו בחשבון בהגשת הצעתו.
על המציע לצרף מסמך זה להצעתו ,כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת.
יש להגיש את ההצעה ע"ג חוברת המכרז הכרוכה (אין לפרק את החוברת).
מס"ד עמוד /סעיף
עמוד  5סעיף
1
3.2

שאלה
האם הכוונה לקבלת אישור
מגורם מוסמך או תצהיר שלנו
על עמידתנו בתנאים
האם יש לקבל מהמציע אישור
יועץ נגישות לאחר זכיה ולפני
חתימה על חוזה ביצוע

2

עמוד  5סעיף
3.2

3

לא צורף ולא סופק נספח טכני
עמוד 15
לחוברת המכרז .בהתאם לכך,
סעיף' ג'
לא ברורה הדרישה בסעיף זה
עמוד  15סעיף האם הכוונה שעיגון הספסל
יהיה מתחת לגובה הריצוף כך
ו'
שלא יראו הברגים?
מהו ספסל מיכל .נא לצרף
עמוד – 17
הצעת מחיר  4שרטוט טכני והדמיה
 .1נבקש לקבל סדרי גודל של
כללי
כמויות עבור הפריטים
המבוקשים,
על מנת שנוכל לתמחר את
הצעתנו על הצד הטוב ביותר.

4
5
6

תשובה
תצהיר מיועץ נגישות המותאם
לתקן נגישות שנקבע ע"י
המחוקק
יש לקבל אישור יועץ נגישות
לפני ההגשה של כל מסמכי
המכרז אחרת יפסל בעקבות
דגם לא תקין
מצ"ב מפרטים מדויקים
והדמיות
אכן זאת הכוונה
סרטוט C

.1הרשות איננה מתחייבת על
כמויות
.2מצב הדמיות A9,9
A10' 10
.3התמונה מסומנת בD

.2בנוסף נבקש לדעת לגבי
שולחן תואם לכיסא נוח ,האם
יש לכם מידות מדויקות
?(מצ"ב תמונה ) לא ברור
לאיזה גודל מתייחסים.

חתימה וחותמת ______________________
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7

.1
.2
.3
.4
.5
.6

כללי

.3בנוסף לא הצלחתי להשיג
תמונה של ספסל מיכל ,אשמח
לקבל.
אבקש לדעת האם במכרז הנ"ל
אספקה והתקנת ספסלים
תינתן עדיפות לתושבי העיר
אשר גם העסק נמצא בחולון
ומשלם ארנונה בעיר תינתן
עדיפות של  % 5כנהוג?

לא תינתן עדיפות לתושבי
העיר .בחירת הזוכה במכרז
תעשה בהתאם לקבוע בס' 10
למכרז.

מועד הגשת הצעה למכרז לא השתנה והינו עד לתאריך  30.6.19בשעה .12:00
מצורף בזאת דוגמאות לספסלים הנדרשים .כמצוין במפרט הטכני (מסמך א ( ,))2ניתן
להציע מוצרים דומים שהינם שווי ערך.
הודעות ההבהרה מטעם העירייה מחייבות את המציעים.
המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך
להביאם בחשבון בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום על ידו
בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.
נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.
בברכה,
עיריית חולון
אישור

אני הח"מ __________________________________ (להלן" :המשתתף") מאשר כי קבלתי
את מסמך תשובות ההבהרה מכרז  .98/2018הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של
המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.
שם המשתתף _____________________ :
חתימה__________________________:

חתימה וחותמת ______________________
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