 22נובמבר 2020
הודעת עדכון מס'  - 1מכרז פומבי מס' 24/2020
לביצוע עבודות אספקה והתקנה של דלתות/דלתות ביטחון במוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר פ"ת
.1

הננו לרכז בטבלה שלהלן שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה לצידן:
תשובת החברה

סעיף

השאלה/בקשה

מחירון המכרז

נבקש לקבל את מחירון דקל המעודכן ואת כאמור במסמכי המכרז ,מדובר במחירון דקל
הסעיפים עליהם מתבסס החוזה ועליהם לעבודות שיפוצים ,במהדורתו המעודכנת של
חודש אוגוסט.
נדרש לתת הנחה

נספח ערבות
בנקאית

ישנם  2נוסחים בחוברת המכרז בעמוד  42מובהר ,כי נוסח הערבות בעמוד  14הנו נוסח
ערבות המכרז ,אשר אותו על המשתתף
ובעמוד  ,14למה מהם להתייחס?
להגיש עם הגשת הצעתו למכרז .נוסח
הערבות בעמוד  42הנו נוסח ערבות הביצוע,
אותו הזוכה במכרז יידרש להגיש עם חתימתו
על חוזה המכרז.

נספח ביטוח

לעניין האחריות הנדרשת למוצר למשך
 24חודשים ,לפי כל החברות היצרניות
האחריות בגין התקנת הדלת הנה ל12 -
חודשים ,אחריות בגין גוף הדלת הנה ל3 -
שנים ואחריות בגין מוצרי הפרזול שבתוך
הדלת ,כגון צילינדר ,הנה ל 12 -חודשים.
מדוע לא להתייחס לאחריות כפי שהיא
מתקבלת ישירות מהיצרנים?

נספח ביטוח

האם ניתן להסתפק בביטוח בגין חבות צד לא יחול שינוי.
שלישי בסך של  2מלש"ח?

כללי

נבקש לדעת מהו היקף החוזה או לקבל
אומדן לפחות מה היה בשנים קודמות

.2

תקופת הבדק (כהגדרתה בחוזה המכרז)
תעודכן ותעמוד על  12חודשים.

היקף העבודה המוערך הנו כ.₪ 300,000-

הבהרה לגבי זמני ביצוע אספקה והתקנה
מובהר ,כי הזוכה במכרז יהא מחויב לבצע את עבודות האספקה וההתקנה של כל דלת ,על פי כל הזמנת
עבודה שתימסר לו ,בהתאם לכל תנאי חוזה המכרז ,וזאת בתוך  45ימים ממועד ביצוע המדידה .הזוכה
במכרז יידרש לבצע את המדידה בתוך  7ימים ממועד קבלת כל הזמנה.

.3

האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו
במסגרת הצעתו.
בכבוד רב,
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

