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 לכבוד: מציעים פוטנציאלים

 
 עיריית דימונה

 
לתכנון, רכישה, התקנה ואספקה של מערכת לגילוי אש ועשן ומתן  41/2019מכרז פומבי מס' הנדון: 

   עיריית דימונה. -שירות שנתי
 

 תשובות לשאלות הבהרה  - 1פרוטוקול מס' 
 

"( למסור העירייהבזאת עיריית דימונה )להלן: "על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת  .1

 תשובותיה על שאלות הבהרה, שהתקבלו במשרדיה מקרב מציעים הפוטנציאלים להליך המכרז שבנדון. 

 העיריה.דן המענה שניתן ע"י ילהלן השאלות ולצ .2

 

 אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במכרז. .3

 יש לצרף הודעה זו וכן כל הודעות שפרסמה העירייה, כשהן חתומות בכל עמוד ועמוד בחתימת המציע.  .4

 נשמח להשתתפותכם. .5

 בברכה,      
 עידו טסיני     

 מנהל אדמינסטרטיבי, אגף החינוך
 
 
 
 

 

 מענה העירייה שאלות סעיף מסמך מס"ד
 מסמך ההוראות למשתתפים ונספחיו

הבהרה באשר לתמחור כיבויים מבוקשת    כללי  .1
 בלוחות חשמל במידה ואלו יידרשו.

במידה ויהיה צורך בכך, העלות 
תתומחר בנפרד בהתאם למחירים 
לקבלנים של חברת טלפייר 
)המחירים יהיו בהתאם למחירון 

 (15%של חברת טלפייר בניכוי 
מבוקשת הבהרה באשר ךתמחור תשתית בין     כללי  .2

שוומר ומבנה מרכזי או מבנים )כדוגמת עמדת 
 שני מבנים באותו מתחם בית ספר( 

במידה ויהיה צורך בכך, יתומחר  
 בנפרד. 
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, 12עמוד   כללי
 18.7סעיף 

הבהרה באשר לעלות לאספקה  תמבוקש   
והתקנה של לוח, האם הכוונה לכיבוי בלוח 

 חשמל?

במידה ויהיה צורך בכך, יתומחר  
אביזרים במחיר עלות התקנת שני 

)עלות התקנת לוח בקרה ראשי של 
גילוי אש יתומחר בעלות של 
התקנת שני אביזרים כגון: גלאי, 

 לחצן, צופר(
, 12עמוד  כללי  .4

  18.8סעיף 
מבוקשת הבהרה באשר לשנת האחריות  

הנוספת, שעל המציע לתמחר, האם היא כוללת 
 חלפים?

   מתן השירות כולל חלפים.  

 כללי   .5
 

מבוקשת הבהרה באשר לאנזרים שעשויים      
להידרש על ידי מכון תקנים ואינם מופיעים 
בכתב הכמויות כמו: פאנל משנה, ארון אנטי 

 ןונדלי וכו'.

באם יהיה צורך באלו, אלו   
יתומחרו על פי מחירון טלפייר 

הנחה ממחיר המחירון  15%בניכוי 
 האמור. 

 כללי  .6
 

נספח ו'  
 אישור רו"ח

הבהרה האם הכוונה לשווי של מבוקשת    
 לכל מערכת או להיקף פרויקט?₪  100,000

נספח זה מהותו הוכחת עמידה  
. 12בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 100,000כלומר, המדובר הינו על 
 לכל פרויקט.₪ 

   


