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לביצוע שירותי אחזקה שנתית למזגנים וכן להספקת מוצרים ושירותים שונים  5/2017פומבי מכרז  הנדון:

 יפו-בקשר עם מזגנים באתרי החברה השונים בעיר תל אביב
 

 מכתב תשובות והבהרות -3
 

 כדלקמן: להשיב לשאלות שהועברו לידיה,מתכבדת החברה בעניין המכרז שפרטיו בנדון, 

 

האם על הקבלן לבצע עבודות מסגרות? החוזה הינו לאספקת שירותי מיזוג שונים בלבד. מבקש הבהרה "ש:  .1
 "ופירוט שכן אין התייחסות לעבודות מסגרות בכתב הכמויות.

 כולל עבודות מסגרות. אינות: המכרז 

 לחוזה, יימחקו המילים: "ו/או עבודת מסגרות" 4.1בסעיף   

 

רה שווה קריאות מיוחדות ביום ובלילה. מקובלת לתמחר עלות קריאות לילה בנפרד. ש: "לא נהוג לתמחר בצו .2
 מבקש להוסיף לכתב הכמויות עלות נפרדת לטיפול בתקלות בלילה"

: "התמורה כוללת עבודות בשעות היום והלילה, על פי הצורך לחוזה יתוקן כך שנוסחו יהיה 7.2סעיף ת: 
, בימי שישי, ערבי 08:00-ל 20:00ה' בין השעות -יידרשו בימים א'ובהתאם לדרישת החברה. בגין עבודות ש

 עבור העבודה בלבד )ללא חלפים(" 20%חג ומועדי ישראל, יהיה זכאי הקבלן לתוספת בשיעור של 

 

בחוזה שניכוי יתבצע בהודעה בכתב עם פירוט, ובכפוף לפגישה בין הצדדים  7.11ש: "מבקש להוסיף לסעיף  .3
 חס בהתאם".שיאפשר לקבלן להתיי

 ת: נוסח הסעיף לא ישונה

 

כך שבמקרה והממשלה תחוקק חוק המעלה את תשלומי החובה על פי חוק לא  7.13ש: "מבקש לתקן סעיף  .4
שעל  8.4סביר שהקבלן יספוג את ההפרש שכן הדבר אינו בשליטת הקבלן. במיוחד לאור דרישתכם בסעיף 

 או יתוקנו בעתיד" הקבלן לשלם לפי ההסכמים הקיבוציים גם אם יוארכו

 ת: נוסח הסעיף לא ישונה

 

לחוזה. הדרישה אינה  12.1שנים, כמפורט בסעיף  7ש: "מבקש לבטל את הדרישה לקיים ביטוחים לתקופה של  .5
 סבירה ולא הגיונית".

שנים לאור בסיס הביטוח בפוליסות  7ביטוחי האחריות המקצועית וחבות המוצר נדרשים לתקופה של ת: 
 להגשת תביעה.על פי חוק ההתיישנות תקופת  –אלה 
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 לא הוגדרה יחידת מידה." –ש: "סעיף "צנרת מי ניקוז" בכתב הכמויות  .6

  ₪" 30 -מטר  1-"צנרת מי ניקוז: מחיר ל –נוסח הסעיף בכתב הכמויות יעודכן כך שיהיה  ת:

 

בודה ולא לקריאה יש להגדיר את העלות המצוינת לשעת ע –ש: "סעיף "קריאה ללא חלפים" בכתב הכמויות  .7
 קומפלט".

 נוסח הסעיף לא ישונה ת:

 

הסעיף לא ברור מצד אחד העלות המוצעת  – בכתב הכמויות ""סעיף ניקוי מזגנים פעם בשנה לפני הקיץש:  .8
היא עבור ניקוי המזגנים פעם בשנה ומצד שני מוגדר בהמשך הסעיף שזה כולל קריאות נוספות ללא הגבלה 

 וללא תוספת מחיר".

, הקיץ, בהתאם לקריאת נציג אחוזות החוף לקראתמזגנים מדי שנה כל הפורט בסעיף מדובר בניקוי ת: כמ
  .במועד שיתואם עם נציג החברה פעם אחת בשנה כלומר ניקוי

 

 

 

 הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז כשהיא חתומה. 

זה ולשלוח את האישור לאחוזות החוף בע"מ באמצעות הפקס הנכם מתבקשים לחתום ולאשר קבלת מכתב 
 המופיע להלן.

 

 בכבוד רב,

 

 , מנכ"לשרלי בן סימון

 אחוזות החוף בע"מ

 

 אל: חב' אחוזות החוף בע"מ באמצעות פקס 03-7610333

 הננו מאשרים קבלת מכתב זה.
 

 _________________          שם החברה: 
 

 _________שם החותם ותפקיד:   ________
 

 _________________           תאריך:


