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ד' בתמוז תשע" ט
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 12/19
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס'  12/19לביצוע עבודות חיפוי אפוקסי וצביעה גרפית
בחניונים בירושלים
מענה לשאלות הבהרה
להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים
בע"מ (" המזמין ") ,ביחס למסמכי המכרז שבנדון.
הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ייחשבו כחלק מתנאיו ,ויחולו עליהן
כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז .על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו ,כשהוא
חתום בסופו ,במקום המיועד לכך.
אין באי התייחסותו ש ל המזמין לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה
להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ
משפטי מוסמך ,וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלב ד.
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נבקש לבטל את תנאי הסף אין שינוי בתנאי המכרז.
הקבוע ב סעיף  7.3להזמנה
(צביעה גרפית ב  5 -חניונים) .
הסכם מסגרת
נבקש לקבל מידע נוסף אודות הדרישה בסעיף הינה ל אספקת
תנאי העבודות (כדוגמת תנאי אמצעי שמירה  ,גידור  ,אמצעים
השטח ,צירים גובלים וכדומה) להסדרי תנועה ואמצעי בטיחות
" ככל הנחוץ לשמירה על הבטיחות
ומטלות הקבלן לפי סעיף זה.
ועל תקינות ורציפות פעילות החניון
וככל שיורה על כך המנהל".
בסיור שהתקיים בחניון ספרא ניתן

דגש לביצוע במקטעים ובשלבים ,
וניתן היה להתרשם מחניון ציבורי
פעיל לדוגמא  ,בו נדרש הקבלן
לנקוט באמצעי בטיחות ו הסדרי
תנועה  ,שיתחמו את שטח העבודה
בהתאם לאופי העבודה וצרכיה
מחד  ,אך יאפשרו את המשך ת פקוד
החניון באופן תקין ורצוף מאידך .
מאחר ו מדובר במכרז מסגרת  ,הרי
שלא ניתן ל מצות את תיאור
התנאים והדרישות (אשר תלויים,
בין השאר ,בקצב העבודה של
הקבלן ,אתר העבודות ,זמני ביצוע
העבודות וכו')  ,ואולם כל הדרישות
שתהיינה  ,כלולות במחיר ולא
ישולמו תשלומים נוספים בגינן.
בכבוד רב,
עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ
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