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  37/20מכרז פומבי מס'    3מסמך הבהרות מס' 

 פיר מעלית ואספקת מעלית והתקנתה בבית ספר רבין שוהם. 

מספר עמוד בחוברת  מס'
 המכרז

 

הסעיף 
בחוברת 

 המכרז

 פירוט השאלה
 

 תשובת המועצה

 מפרט כללי  13 1

 תנאי המכרז

"הקבלן חייב לדאוג לאספקת  3.6

החשמל הדרוש לביצוע 

עבודתו מכל מקור שהוא 

לרבות גנרטור, כל ההוצאות 

לחיבור החשמל,  ההתקנות 

השונות, התקנת רשת תאורה 

ואספקה הסדירה יחולו על 

הקבלן בלבד. כמו כן מתחייב 

הקבלן להתקין שעון מים 

קבוע באתר ולשלם את 

החשבונות שוטפים של המים 

במחלקת הגבייה. אם מסיבה 

כלשהיא לא יותקן שעון מים 

קבוע, הקבלן מתחייב לשלם 

עפ"י אומדן של צריכת המים 

 שתעשה מחלקת הגבייה."

מבקשים לקבל אישור 

להשתמש בחשמל ובמים של 

הבית ספר מה עוד שכמות 

המים והחשמל הנדרשת היא 

 מזערית.

הקבלן יקבל אפשרות להזנת 

חשמל מבית הספר על ידי ארון 

התחשבנות  -חשמל זמני ומונה

קט. כנ"ל  תתבצע בסוף הפרוי

 בנוגע למונה מים

 מפרט כללי  19 2

 תנאי המכרז

אחריות  טיב על עבודות   8.2

 24שנים ועל המעלית  5הבניה 

ב'  10חודשים ע"פ סעיף 

,מפרט טכני  16,אחריות עמוד 

 מיוחד ? 

אחריות טיב כפי  –שנים  5

שהוגדר וערבות לשנה ובסיום 

שנת הבדק סיור ותיקון ליקויים 

 . כעת במועצהכמו שנהוג 

האם האדריכל מועסק  כללי  כללי 3

 ומשולם ע"י המזמין?

 כן

 מפרט כללי  15 4

 תנאי המכרז

 תמורה 6

 לא רשום שלבי תשלום

האם תנאי התשלום האלו 

 מקובלים?

במועד קבלת   20%

חשבון מוגש בכל סוף חודש על פי 

התקדמות הפרויקט בהתאם 

 לכתב כמויות.



 
 צו התחלת עבודה

בסיום התקנת   20%

קונסטרוקציית פיר 

 המעלית

במועד הגעת    30%

 לאתר.ציוד המעלית 

השלמת פסים   10%

 ומשקופים.

התקנת תא   10%

 המעלית.

לאחר ביקורת   5%

 מכון התקנים.

לאחר אישור   5%

יועץ המעליות 

 ומסירה

 

5 16-17 

 מפרט כללי

נבקש להוסיף שהמפקח  6.3

מתחייב לאשר את החשבון 

ימים מיום הגשתו ,  7תוך 

ואם לא כן יחשב הדבר 

באישור המפקח על שלב 

 הביצוע.

ימי  14מפקח יאשר חשבון תוך 

 עסקים כמקובל בשוק.

 לגבי עכבון להתייחסות עדי/יוסי

 מפרט כללי  6

 17תנאי המכרז 

נבקש להוריד את אחוז  6.10

 כמקובל בשוק . 3%העכבון ל

  לא מאושר, ללא שינוי 

"החפירות יתואמו עם רשות  1.1, 01 מיוחד מפרט טכני 6 7

 העתיקות " .

האם נדרש לקחת זאת 

 בחשבון ??

 אין צורך, לפי היתר

ם באחריות הא –גילוי אש  9 מפרט טכני מיוחד  20 8

חברת המעליות לספק 

ולהתקין מערכת גילוי אש או 

 ע"י המזמין? 

 במידה והמערכת קיימת מה 

 השינויים הנדרשים.

במידה ולא , נדרש לעדכן 

 ( 20-22כולו )עמודים  9סעיף 

בנוסף אין לחברת מעליות את 

האפשרות לתת את כל 

הדרישות של חברה המתמחה 

  בכיבוי אש

יש להתחבר למערכת קיימת 

ולבצע את ההתאמות במבנה 

קיים. שינויים מצוינים בתכנית 

 חשמל.

דלתות התא יצויד בשני  .ד17.4 מפרט טכני מיוחד  34 9

 ( °180 )במפולש 

נבקש לעדכן , המעלית היא  

 מאושר 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחנות כניסה ויציאה מאותו 

 הכיוון.

חיפוי  כללי 10

 הפיר

איזה סוג חומר מתבקש 

 לחיפוי פיר המעלית 

 טיח אקרילי 

יש הבדלים בין המפרט  מעלית  17פרק  11

לתוכניות שנשלחו, במפרט 

 2נוסעים  8מדובר על מעלית 

רגילה, בתוכניות תחנות 

 180מדובר על מעלית מפולשת 

) כניסה משני הצדדים של 

המעלית( כמו כן פעם מצוין 

נוסעים  8בתוכניות מעלית 

 .נוסעים 13ופעם 

 ?מבניהםמה נכון 

 

יש להתייחס לתכנית מעלית, מס' 

כרז, , סטאטוס מ81826-00

. כל 27.02.2020מעודכנת לתאריך 

 תכנית אחרת אינה רלוונטית.

 

האם ניתן  –הדפסת מסמכים   כללי   12

להדפיס את מסמכי המכרז 

 בלבד ?  1בעותק 

 

 כן 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


