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תשובות לשאלות הבהרה -מכרז להקמת קיר טיפוס -תל מונד

מס' שאלה
1

התייחסות המועצה
שאלה
כמות עמדות טופ רופ גבוהה מידי לרוחב הקיר אפשר להכניס  10-12עמדות
טופרופ
המדובר ,במפרט מצויין שיש צורך ב 15
עמדות טופרופ .בהנחה שכל מטפס זקוק לכ
 1.2מ' בממוצע לרוחב מסלול טיפוס ובהנחה
כי רצון מזמיני הקיר הוא כי יוכלו להשתמש
בכל העמדות בו זמנית ,על קיר ברוחב 12מ'
ניתן להכניס  10עמדות טיפוס ,לכן האם יש
צורך בתמחור הקיר ל  15עמדות או להתאים
את התמחור והתכנון לכמות העמדות
המתאימה שמאפשרת שימוש בכל העמדות
במקביל?

2

האם חייבים לדבוק בצבעי האחיזות
המפורטים במפרט האחיזות או האם ניתן
לבחור  8צבעים שונים?

ניתן לבחור  8צבעים שונים

3

האם יש צורך לכלול בהצעת המחיר את
כל אביזרי העיגון ( ראנרים ,רצועות
טבעות וכו') ?

לא

4

האם יש צורך לכלול בהצעת המחיר ציוד
בטיחות אישי ( רתמות ,מכשירי חיכוך,
נעלי טיפוס)?

לא

5

האם לכלול בהצעה מכשיר אבטחה
אוטומטיים כדוגמת .? TRUBLUE
לא ברור מה הכוונה בשיא יציאה של  3מ'
בשלילי?

אין הכרח

7

האם ניתן להכליל תוספות שלא כלולות
במפרט הטכני בהצעת המחיר
כאופציונאליים ולרשום את מחירם
במידה והמועצה תהיה מעוניינת בהם אך
לא לחשבם במחיר ההצעה הסופי המוגש?

8

סעיף  -9.3האם על הקבלן המבצע לדאוג
להיתרי בניה ותשלום עליהם או האם
המועצה היא זאת שדואגת לאישור
העבודה ולהוצאת היתר בניה להקמת
הקיר?

6

הנקודה הרחוקה ביותר מקיר
האבן הינו  3מטרים
 50סמ שטח תפעולי ו2.5
מטרים קיר טיפוס שבולט
החוצה
כן

לא רלוונטי וככל שיהיה צורך
בהוצאת היתר בניה הרי שזה
אינו כלול בהצעת המחיר
שתוצע

9

סעיף  - 9.4לא ברור מה הכוונה ב "חידוש
וחיזוק חיפוי מבנה המועצה" .

10

האם קיים אישור בכתב להתממשקות
וחיבור קיר הטיפוס לדופן המבנה הקיים,
ואם לא ,באחריות מי נמצא נושא זה
מבחינת תשלום והוצאת אישור?

11

האם המועצה תעביר מקדמה מסכום
ההצעה לכיסוי הוצאות ראשוניות של
עלות חומרים?

12

נוסח ערבות בנקאית מסמך א()2

מסמך זה יוחזר עם יתר מסמכי ההצעה חתום על ידי המציע.
חתימת המציע___________________________ :

סעיף  9.4לחוזה יתוקן וימחקו
המילים "חידוש וחיזוק חיפוי
מבנה המועצה".
בדיקת ההתממשקות באחריות
המתנ"ס .בסופה של ההקמה
נדרש אישור מהנדס
קונסטרוקציה לקיר הטיפוס
שיוגש על ידי החברה המבצעת
ועל חשבונה.
לא .תנאי התשלום כפי שמפורט
במסמכי המכרז.
במקום המילים " בקשר
למכרז למתן שירותי חיפוי
מבנה המועצה" ירשמו
המילים " בקשר למכרז
להקמת קיר טיפוס"

