 15מאי2022 ,
אל:
משתתפי המכרז
ג.א.נ,.

הנדון :מכרז פומבי (מקוון)  201/2022לביצוע עבודות להקמת גשר בן-הינום ,ירושלים
מכתב הבהרה מס' 4
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ,מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון ,כדלקמן:
 .1נשאלנו :בסעיפים  4.8.1-4.8.5לחלק הכללי במכרז נבקש לאפשר להציג אנשי צוות בעלי ניסיון
בביצוע "עבודות פלדה" או "עבודות גישור" ,כהגדרתן במסמך הבהרה מס' .1
תשובה :ניתן להציג אנשי צוות בעלי ניסיון בביצוע "עבודות פלדה" כמצוין בסעיפים או "עבודות
גישור" ,כהגדרתן במסמך הבהרה מס' .1
 .2נשאלנו :סעיף  8.96.0060לכתב הכמויות -נבקש התייחסותכם לפער בין עלות פס הלד כפי
שהתקבלה מהספק לבין האומדן.
תשובה :מחיר היחידה בסעיף  8.96.0060לכתב הכמויות ישתנה :במקום  ,₪ 650יבוא .₪ 1200
בהתאם לכך ,סה"כ לסעיף  8.96.0060יהיה  ,₪ 964,800וזאת במקום  ₪ 522,600כפי שפורסם
בכתב הכמויות.
 .3נשאלנו :סעיף  44.5.0020לכתב הכמויות -מחסום נגד התפרצות רכב -נבקש הפנייה לדגם ספציפי
ושם ספק מאושר.
תשובה :סעיף  44.5.0020מבוטל – "מחסום נגד התפרצות רכב עשוי מיחידה של שלושה עמודים
מפלדה  ST 52בקוטר " 8עובי דופן  14מ"מ ,מתרוממים בהפעלה פנאומטית ,לרבות יסודות מבטון
במידות ? 1.0/1.0/1.5מטר לכל עמוד וחיבור לניקוז .העמודים בגובה  70ס"מ מעל פני הקרקע ו-
 35ס"מ בחפיפה עם בית העמוד ,ובעלי פתח עליון לשרות המאפשרים שליפה וטיפול במערכת".
במקום סעיף  ,44.5.0020יבוא סעיף חדש כדלקמן:
סעיף :42.030.0110
עמוד מחסום לרכב דגם "נשלף" תוצרת "אור תעש" או ש"ע ,מצינור פלדה מגולוון וצבוע קוטר
" ,6בגובה  70/60ס"מ ,עם כיפה מעוגלת ,לרבות ביסוס ועיגון
כמות 6 :יח'
(מחיר אומדן  /₪ 1200יח')

 .4נשאלנו :מסמך ג' – 1פרק מוקדמות -לוח הזמנים לביצוע העבודה -מבוקש להאריך את תקופת
הביצוע ל 15 -חודשים על מנת שיהיה מרווח בטחון לקבלן לשם קבלת סחורות מחו"ל.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .5נשאלנו :כתב הכמויות -אנו מבקשים לאפשר לתת הנחה שלילית ללא הגבלה על כלל האומדן.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .6נספחים א'-ח' למסמך ג'-ג'( 2מוקדמות ומפרט טכני מיוחד) הועלו לאתר האינטרנט של מוריה,
תחת לשונית המכרז.
 .7פרוטוקול מפגש מציעים מיום  25.4.2022הועלה לאתר האינטרנט של מוריה ,תחת לשונית
המכרז.
מובהר כי כמפורט במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל
המשתתפים להחזירו ,במצורף להצעתם ,כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז ,וזאת
ביחד עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

חתימת המציע_________________ :

בכבוד רב,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

