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לכבוד 
משתתפי המכרז 
שלוםרב ,
הנדון :מכרז פומבי מס'  20/2/2020לביצוע עבודות גמר באולמות כנסים בביתן  1באקספו תל אביב
מענהעלשאלות 
חברתאקספותלאביב–המרכזהבינלאומילכנסיםותערוכותבע"מ(להלן:"החברה")מתכבדתלפנות
למציעיםבענייןהנדוןכדלקמן:
מס'  סעיף

תשובה

שאלה

נספחה'–כתבהכמויות 
 1

כללי 

האם צריך לכלול במחירי עלויות
הבדיקות ,חומרי גמר כולל מכון
תקניםאולתמחרבנפרד?


 2

כללי 

האםניתןלקבלאתמסמךכתב
הכמויותבפורמט?SKN


 3

כללי 

אין התייחסות בכתב הכמויות
לעבודות מערכת כיבוי אש
וספרינקלרים ,נודה להבהרה האם
צריךלתמחרפריטיםאלו? 

מבלי לגרוע מהמפורט בכתבי הכמויות
והמפרטים,ישלכלולבמחיריהעלויותגםאת
עלויות הבדיקות ,כולל אישורי מכון תקנים –
לענייןזהר'פרק"מוקדמות",עמוד 005לכתב
הכמויות. 
למעוניינים בכך ,מצ"ב ומסומן נ-1נ 2כתב
כמויות בפורמט KALו -,KAXלמילויעלידי
המציעבתוכנה"בנאריתפרו".למעןהסרספק,
גם מילוי באופן כאמור מחייב הגשה בעותק
קשיח,בהתאםלהוראותמסמכיהמכרז .
יש לתמחר את הפריטים המופיעים בכתב
הכמויותבלבד .

בסעיףמצויניםפריטיםלתמחור
מתוכנית,401-1-5-001שלא
מופיעהברשימתהתוכניות .

תכניתמטבחקצהמצ"בומסומנתנ 3(במקום
תכניתמס'.)401-1-5-001


פרק 6
 4  06.02.10
פרק 7
 5 תתפרק 
07.01–07.02 


בתתפרקיםאלוהסעיפיםלתמחור בתתפרקיםאלוישלתמחרלפימ"א.

מופיעיםבתור"יח'"ולא"מ"א",
נבקשלדעתלאיזויחידתמידהיש
להתייחס? 
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 6

מהופריטלתמחור(ק,)8-שכןאינו
תתפרק07.03 
סעיפים 001-004 מופיעבתכנית.


פרק 22
מהוסוגהחומרהנדרשעבור
 7
 22.1.100
הפאנלים?
 22.1.110


נבקשלקבלמפרטאקוסטי 
 8

 9 22.1.100-22.1.125  נבקשלקבלדגםלציפויהפאנלים
לרבותאתשםהספקהרלוונטי 

"ק"8- -כיורנירוסטה במידות  18*51*78מסוג
התקנה שטוחה  +ברז נשלף מנירוסטה ,לפי
מחיר יסוד של  400 ₪ליחידה .ר' פירוט
בתכניתמטבחקצה[נ .]3
חיפויעץבעלאישורעמידותאש.מחירהיסוד
מתייחסלפלטהבגודל1מ"ר .
אין מפרט עבור פאנלים אקוסטיים .ר' לעניין
זהגםסעיפים10-13להלן .
ציפוי פאנלים יתומחר לפי מחיר יסוד שצוין
ובהתאםלדרישותהמפרט .החברהשומרתעל
זכויותיהבנוגעלדגם/ספק. 
המציעים רשאים להציע כל מחיצה אקוסטית
מתקפלת ידנית (לא חשמלית) העומדת
בדרישות המפרט וכמפורט בכתב הכמויות.
יובהר כי בכל מקרה יש לאשר את המחיצה
מראש על ידי האדריכל ו/או החברה בטרם
ביצועהרכישהבפועל .

 10  22.1.140

מיהוהיבואןבארץשלהמחיצות
האקוסטיות? 


 11

לפיאיזהמפרטיצרןישלבצעאת
ככל שהחברה תחליט לשפץ את המחיצה
שיפוץמחיצה? 
מהוהמפרטהרלוונטילפריטזה?  הקיימת,שיפוץזה יכלול בעיקרעבודותנגרות
ולכן מפרט היצרן אינו רלוונטי .תשומת לב
האםניתןלפנותליצרן/יבואן
המציעים כי מבחינה עיצובית ,גמר המחיצה

לצורךקבלתמחירעבורהפרויקט?
יהיהבדומהלציפויהמפורטבסעיף .22.1.110


 12  22.1.150
 13
פרק 24
 14  24.1.010

האםניתןלקבלפירוטנוסף
והערכתכמויותבגיןסעיףזה?


מבלי לגרוע מהמפורט בכתבי הכמויות,
התכניותוהמפרטים,עלהמציעלהביאבחשבון
כי יידרש פירוק של הריצוף (שטיח+ריצוף
קשיח); החיפויים; קירות הגבס; הדלתות
הקיימות; התקרות (לעניין התקרות ר' גם
תכנית מס'  ,)401-14-060זאת נוסף על כל
פירוק שיידרש להשלמת העבודה בהתאם
לתוכניות,המפרטיםוכתביהכמויות .

מסמךא'–מסמכיהמכרז 
 15 תנאיסף 

 16 כללי 

נבקש לבחון אפשרות להפחית את לאיחולשינויבמסמכיהמכרז .
דרישת הסף שבסעיף  2.2למסמכי
המכרז ,כך שגם בעלי סיווג
שיפוצים  131יעמדו בדרישות
המכרז 
האם יש לכלול במסגרת המחירים על פניו ,משך ביצוע העבודות כפי שנקבע
היתכנות לעבודות במהלך שעות במכרז (ר' סעיף  17להלן) לא מצריך עבודת
לילה ,אולם הדבר תלוי בקצב התקדמות
הלילה? 
הקבלן .אין באמור לגרוע מהוראות המכרז
ותנאיו .
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 17 כללי 



נודה להבהרה בדבר משך ביצוע
העבודות ,שכן על פי מסמכי
המכרז ,מדובר על  3חודשי ביצוע,
אולם בסעיף 6בעמוד 22נקובים 4
חודשיביצוע .


משך ביצוע העבודות הינו  3חודשים ,החל
ממועד קבלת צו התחלת עבודות ולא יאוחר
מיום  ,1/7/20אלא אם יוחלט אחרת ע"י
החברהלפישיקולדעתההבלעדי .

בכבודרב ,
מורדגמי,עו"ד 
ע'יועמ"ש 
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