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 ט"זאדר,תש"פ 

 2020מרץ12

לכבוד
המכרזמשתתפי

שלוםרב,

 תל אביב  באקספו 1לביצוע עבודות גמר באולמות כנסים בביתן  2020/2/20מכרז פומבי מס' הנדון: 

שאלותלעהמענ

מתכבדתלפנות"(החברה"המרכזהבינלאומילכנסיםותערוכותבע"מ)להלן:–חברתאקספותלאביב

 מציעיםבענייןהנדוןכדלקמן:ל

מס' סעיף שאלה תשובה

כתבהכמויות–ה'נספח

הכמויות בכתבי מהמפורט לגרוע מבלי
ישלכלולבמחיריהעלויותגםאת והמפרטים,
תקנים מכון כוללאישורי –עלויותהבדיקות,

לכתב005ר'פרק"מוקדמות",עמודלענייןזה
הכמויות.

עלויות במחירי לכלול צריך האם
מכון כולל גמר חומרי הבדיקות,

 תקניםאולתמחרבנפרד?



כללי 1

 בכך, מצ"בלמעוניינים כתב2נ-1נומסומן
למילויעלידי,KAX-ו KALבפורמטכמויות
למעןהסרספק,.בתוכנה"בנאריתפרו"המציע

בעותק הגשה מחייב כאמור באופן מילוי גם
קשיח,בהתאםלהוראותמסמכיהמכרז.

האםניתןלקבלאתמסמךכתב
 ?SKNהכמויותבפורמט



כללי 2

בכתב המופיעים הפריטים את לתמחר יש
הכמויותבלבד.

הכמויותאין בכתב התייחסות
אשל כיבוי מערכת עבודות

האם להבהרה נודה וספרינקלרים,
צריךלתמחרפריטיםאלו?

כללי 3

6פרק
במקום)3נמצ"בומסומנתכניתמטבחקצהת
 .(401-1-5-001כניתמס'ת



רובסעיףמצויניםפריטיםלתמח
,שלא401-1-5-001מתוכנית

מופיעהברשימתהתוכניות.

06.02.10 4

7פרק
 .מ"אלפירתמחלישיםאלותתפרקב


לתמחוראלוהסעיפיםיםפרקבתת

,"מ"א"ולא"יח'"בתורמופיעים
שיחידתמידהיאיזובקשלדעתלנ

להתייחס?

תתפרק
07.02–07.01
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מסוג18*51*78במידותכיורנירוסטה-"8-"ק
+ שטוחה מנירוסטההתקנה נשלף לפי,ברז

מחיר של 400יסוד ליחידה.₪ פירוטר'
.[3]נקצהתכניתמטבחב

ואינשכן,(8-פריטלתמחור)קמהו
 .מופיעבתכנית



07.03פרקתת
001-004סעיפים
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22פרק
יסודהמחיר.חיפויעץבעלאישורעמידותאש

.מ"ר1בגודלפלטהלמתייחס
עבורמהוסוגהחומרהנדרש

 ?הפאנלים



22.1.100
22.1.110
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 מפרט אין לעניין.יםאקוסטיפאנליםעבור ר'
.להלן10-13זהגםסעיפים

לקבלמפרטאקוסטינבקש


8

פאנלים לפיציפוי יסודיתומחר שצויןמחיר
שומרתעלהחברה.ובהתאםלדרישותהמפרט
.זכויותיהבנוגעלדגם/ספק

פאנליםהציפוינבקשלקבלדגםל
לרבותאתשםהספקהרלוונטי

22.1.100-22.1.125 9

 מחיצהאקוסטיתכלהמציעיםרשאיםלהציע
 חשמלית( )לא ידנית עומדתהמתקפלת

המפר בוטבדרישות הכמויותכמפורט .כתב
המחיצה את לאשר יש מקרה בכל כי יובהר

ידי על החברההאדריכלמראש טרםבו/או
.בפועלהרכישהביצוע

מיהוהיבואןבארץשלהמחיצות
האקוסטיות?



22.1.140 10

ש תככל יחלהחברה ץפשלט המחיצהאת
עיקרעבודותנגרותביכלולשיפוץזה,הקיימת

רלוונטי אינו היצרן מפרט לב.ולכן תשומת
 כי המציעים המחיצה,עיצוביתמבחינה גמר

.22.1.110בסעיףהמפורטציפוידומהליהיהב

לפיאיזהמפרטיצרןישלבצעאת
שיפוץמחיצה?

22.1.150

11

המפרטהרלוונטילפריטזה?מהו 12
/יבואןהאםניתןלפנותליצרן

לצורךקבלתמחירעבורהפרויקט?
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24פרק
הכמויות בכתבי מהמפורט לגרוע ,מבלי

והמפרטים,עלהמציעלהביאבחשבוןהתכניות
 יידרש כי של )שטיח+ריצוףריצוףהפירוק

 הקשיח(; קירות החיפויים; דלתותהגבס;
ה הקיימות; )לעניין תקרות גםהתקרות ר'

 מס' (401-14-060תכנית , על נוסף כלזאת
בהתאם העבודה להשלמת שיידרש פירוק

.הכמויותיוכתב,המפרטיםלתוכניות

האםניתןלקבלפירוטנוסף
 ?בגיןסעיףזהוהערכתכמויות



24.1.010 14

מסמכיהמכרז–א'מסמך

המכרז.לאיחולשינויבמסמכי את להפחית אפשרות לבחון נבקש
 שבסעיף הסף למסמכי2.2דרישת

סיווג בעלי שגם כך המכרז,
 בדרישות131שיפוצים יעמדו

המכרז

תנאיסף 15

פניו, על העבודות ביצוע שנקבעמשך כפי
 סעיף )ר' ללהלן17במכרז עבודת( מצריך א

 לילה, התקדמותאולם בקצב תלוי הדבר
 אין המכרזהקבלן. מהוראות לגרוע באמור

ותנאיו.

 להאם יש המחיריםכלול במסגרת
לעבודות שעותהיתכנות במהלך

?לילהה

כללי 16
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 הינו העבודות ביצוע החלחודשים 3משך ,
עבודות התחלת צו קבלת יאוחרוממועד לא

 י1/7/20מיום אם אלא עוחלט, "יאחרת
.הבלעדיפישיקולדעתהלהחברה

ביצוע משך בדבר להבהרה נודה
 פי על שכן מסמכיהעבודות,

 המכרז, על ביצוע3מדובר ,חודשי
4נקובים22עמודב6בסעיףאולם

.חודשיביצוע


כללי 17



בכבודרב,

מורדגמי,עו"ד

ע'יועמ"ש


