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 בס"ד

 "ט חשון, תשפ"אכ

 2020נובמבר,  16

 לכבוד

 משתתפי מפגש המציעים

 

 א.נ.ג.

 

 – )פרסום חדש( (לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ושילוט) 20204/ מכרז פומביהנדון:  

 טיילת החומות ירושלים –שומרים על חומותייך הפקדתי 

 תשובות לשאלות הבהרה

 

 "המכרז"ו "ה"ההזמנ להזמנות להצעת הצעות במסגרת המכרז שבנדון )להלן: 5.2בהתאם לסעיף 

( "המזמין"או  "החברה"בהתאמה(, להלן שאלות שהועברו לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן: 

 ותשובותיה של החברה עליהן.

 

, כי דברים שנאמרו בע"פ, לרבות במסגרת מפגש המציעים, לא יחייבו שובלמען הסר ספק, מובהר בזאת 

 את החברה, אלא אם הועלו על הכתב ונחתמו ע"י הגורמים המוסמכים במסגרת המכרז.

 

 שאלה: .1

להזמנה: מבקשים שהסעיף יתוקן כך שאם יידחה הפרויקט לאחר בחירת הזוכה,  12.10.4סעיף 

 לו ערבות הביצוע, ולכשיוצא צו התחלת עבודה, יגיש הזוכה ערבות חדשה.תוכרז 

 תשובה:

 הסעיף לא יתוקן.

 

 שאלה: .2

האם המציע יכול להקים קבוצה של יצרנים חיצוניים )קבלני משנה( לחברה להזמנה:  2.1סעיף 

 .המומחים יהיו בעלי ניסיון מוכח ע"פ תניות המכרז יצרן תבניות ויציקת פסלים.  ובכללם

 תשובה:

להזמנה, על המציע להיות אישיות משפטית אחת. על המציע לעמוד בעצמו  2.1כאמור בסעיף 

 ( להזמנה. 2.4-)ו 2.3בניסיון הנדרש בסעיף 

אין באמור למנוע מהמציע להעסיק מומחים כקבלני משנה, ובלבד שאלה עומדים בהוראות 

 להזמנה. 2.6-ו 2.5סעיפים 

 

 שאלה: .3

להסכם ההתקשרות איננה נכונה. אנא הפנו לסעיף  61ההפנייה לסעיף להזמנה:  1.8סעיף 

 הרלוואנטי.

 תשובה:
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 להסכם ההתקשרות". 60להסכם ההתקשרות" צריך להיות "סעיף  61במקום "סעיף 

 

 שאלה: .4

להזמנה: פיצול העבודה לגורמים עלולה לייקר את עלות ההפקה וההקמה. מבקשים  6.3סעיף 

 –לבטל את הסעיפים המדברים על פיצול העבודה או לאפשר הגשת שתי הצעות מחיר נפרדות 

 אחת לעבודה רצופה והשנייה לפי דמויות.

 תשובה:

 12.10-ו 1.14, 1.9, 1.8, בסעיפים בין היתרהעבודות לא יפוצלו. אין באמור כדי לגרוע מהאמור, 

 להזמנה.

 

 שאלה: .5

מבוקש לשנות את מועד המצאת ערבות הביצוע באופן שהמצאת ערבות  להזמנה: 11.4סעיף 

 הביצוע תהיה תנאי לביצוע התשלום הראשון ולא כפי שנכתב בסעיף.

 תשובה:

ולא רק  הסעיף לא ישונה. המצאת ערבות הביצוע מהווה בטוחה לעצם ביצוע ההתקשרות

. פרק הזמן לביצוע העבודות )להזכירכם, במסגרת הפרסום החדש, בוטלה ערבות המכרז(

ר' גם סעיף חודשים בלבד ממועד קבלת צו התחלת עבודה ) 7המיועד לביצוע העבודות הינו 

חודשים ממועד קבלת  4יצוין עוד, כי מסירת המודלים אמורה להסתיים בתוך  להזמנה(. 11.11

 הצו בלבד!

 

לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה עליכם להזמנות,  5.7להזכירכם, בהתאם להוראות סעיף 

, עבור גב' 02-6247137במקום המיועד לכך להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי החברה בפקס' 

 .12:00בשעה  18.11.2020שרונה מזרחי, עד ליום 

 

זה, כמו גם את כל מסמכי הבהרות ושינויים , יש להגיש מסמך ותלהזמנ 5.8כמו כן, בהתאם לסעיף 

 שנשלחו ע"י החברה, חתומים ע"י המציע, כחלק מהצעת המציע למכרז.

 

 

 

 בכבוד רב,                     

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ        

 

 

 עו"ד ניסן כוחי, יועמ"ש העתק: 

 מנהל הפרויקט 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ 

 עבור גב' שרונה מזרחי

 6247137-02בפקס' 

 

 .16.11.2020מיום  שאלות הבהרהמסמך התשובות להננו לאשר קבלת 

 

 _______________שם החותם: 

 

 שם המשתתף: _____________    תאריך: _________    חתימה: _______________

 


