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  לכבוד

 21/8משתתפי מכרז פומבי מס' 

 

 שלום רב,

עבודות שיפוץ, בינוי, שיקום ושחזור במתחם "בית לביצוע  21/8מכרז פומבי מס' הנדון: 
 הנסן" בירושלים

 
"(, הרשותלהלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי הרשות לפיתוח ירושלים )"

 שבנדון.  המכרזביחס למסמכי 

, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן מכרזהבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי ה
כשהוא  על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו,. מכרזכל ההוראות הנוגעות למסמכי ה

 .חתום בסופו כדין, במקום המיועד לכך

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה  התייחסותה של הרשותאין באי 
 .המכרזלהנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ 
 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 מענה שאלה פנייהה מס'
 הזמנה –מסמך א' 

 8.3סעיף   .1

מבוקש לערוך שינויים בתנאי הסף, 
 כדלקמן:

להקדים את מועד תחילת  .א
 .1.1.2014התקופה ליום 

לאפשר הצגת פרויקטים  .ב
שביצועם לא הושלם, 
המקיימים את כל סעיפי המשנה 

 בתנאי הסף.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 כתב הכמויות –( 6מסמך א')

2.  2.2.1.0070 

מבוקש להבהיר מה מידת  .א
  .עוגן כל של ךהאור

 הפלטות עבור פרט לקבלת נודה .ב
 .העוגן את המחזיקות

מידת אורך העוגנים הינה  .א
בהתאם למידות המבנים 

 הקיימים.
פרט עבור פלטות לעיגון  .ב

המותחנים מצורף בנפרד 
 למענה זה. 

3.  
2.6.1.0210-

0240 

 האור פתחי מידתמבוקש לקבל את 
 .מהסעיפים אחד בכל

 יהיו החדשים התריסים מידות
 :הקיימים התריסים למידות זהות
 בסעיפים האור פתח מידת

 הינה 2.6.1.0230+  2.6.1.0210
 האור פתח מידת,  מ"ס 84/185

 2.6.1.0240+  2.6.1.0220 בסעיפים
 .מ"ס 88/158 הינה

4.  
2.6.3.0010-

0020 
מבוקש להבהיר אילו פעולות 

 סעיפים במסגרת נדרשות לביצוע
 . אלו

 שמופיע מה כל את לבצע נדרש
 הגובה לכל זכוכית לרבות ,בפרט



 
 

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 הרשות לפיתוח ירושלים

 
   X______________ 
 חתימת המציע                                                                   

 

 ולעמודי תחתון U לפרופיל שתעוגן
 .הברזל

5.  1.6.1.0095 
מבוקש לדעת היכן ניתן לאתר את 

 .17- ד טיפוס
 ואה, 017 בגליון קיים 17- ד טיפוס
 כיבוי ארון פרט" השם תחת מופיע

 .17- ד עליו רשום כן וכמו" אש

6.  1.6.1.0200 

 עץ סגירתמבוקש לקבל פרט עבור 
 .אויר מיזוג' יח סביב

 הקיימות לסגירות זהה הפרט
 המרכזי המבנה של הגג בעליית

 'סנדוויץ מעץ עשוי ,הנסן בבית
ניתן להגיע למבנה   .לבן צבוע

 להתרשם מהסגירות הקיימות. 
 

מצורפת בנפרד למענה זה תמונה 
 להמחשה. 

7.  
2.40.1.0060-

0070  +
2.40.1.0200 

 שם או/ו הדגם את לקבלמבוקש 
 האבן של צילום או/ו הספק

 .הקיימת

 זהה להיות צריכה שתסופק האבן
 להגיע ניתן .הקיימת לאבן לחלוטין

 האבן את על מנת לראות למבנה
 .הקיימת

 
מצורפת בנפרד למענה זה תמונה 

 להמחשה.

 הכמויות כתב את לקבל נבקש כללי  .8
 .EXCEL או בקובץ נאריתיב בקובץ

לא ניתן לקבל את כתב הכמויות 
 בשום פורמט פתוח.








