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אל :רשימת קבלנים
סיכום סיור קבלנים  +מענה לשאלות  -פרויקט הסרת אסבסט בבי"ס תיכון ליאובק
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בתאריך ה –  15.12.21התקיים סיור קבלנים לפרויקט הסרת אסבסט פריך בבי"ס תיכון ליאובק.
במהלך הסיור הוצגה העבודה ,אזור פינוי האסבסט וניתנו דגשים לביצוע העבודה.
הובהר לגבי חשיבות ורגישות העבודה מול ההורים של התלמידים ותושבי השכונה – ולכן גם תהיה הקפדה של
הפיקוח ,כולל הפיקוח של המשרד להגנת הסביבה.
הובהר כי העבודה הינה פאושלית עם הנחה בלבד מאומדן המזמין .יש להגיש את ההנחה בש"ח ולא באחוזים.
הובהר כי העובדים האחראיים יהיו עובדים אורגניים של הקבלן.
הובהר כי ניתן להעביר שאלות עד לתאריך ה 19.12.21-כולל ,למייל של MEIRAV@SHIKMONA.CO.IL
מכיוון שסיכום הסיור קבלנים מופץ לאחר תום המועד האחרון של העברת שאלות – להלן גם נספח שאלות
ותשובות ,עם מענה לשאלות שעלו.
בהתאם לנושאים שעלו במהלך הסיור קבלנים וכן לאור שאלות שעלו – בוצעו שינויים מסוימים במסמכי
המכרז.
נא להתעדכן באתר שקמונה לגבי מסמכי המכרז המעודכנים.
כל שינוי במסמכי המכרז הודגש.
יש לבדוק באתר שקמונה עד ליום ההגשה לגבי שינויים במסמכי המכרז.
בברכה,
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נספח שאלות ותשובות
שאלה א':


בעמוד  15למה לא ניתן בכניסה העליונה להניח את הדייקון ?
בקומות שבונים פיגומים למה לא ניתן באמצע הפיגומים לבנות חללים אטומים ולרכז את כל האסבסט
בשקיות אטומות ולאחר קבלת אוויר נקי להוציא אותם לתוך ביג ביגים אחד קוב ועם מנוף להוציא אותם
לגונדולות במקום להוביל הכל עד למטה במעבר צר וסבלות מיותרת ?

תשובה לשאלה א':


התוכנית נבחנה ע"י בעלי המקצוע בתחום במשרד להגנת הסביבה וקיבלה את אישורם.
לא ניתן לבצע שינוי בתוכנית מאחר וכל הפרמטרים הסביבתיים נלקחו ונבדקו על מנת לבודד את המבנה
משאר המבנים בבית הספר ,גני הילדים והשכונה הסמוכה.

שאלה ב':


בנושא ג  100אין שוב מסמך או הגבלה בחוק לגבי ג . 100

תשובה לשאלה ב':


יש לדייק בשאלות – הדרישה היתה לקבלן הרשום בענף ראשי  100בסיווג ג' 1לפחות .הנושא נבדק ואכן בחוק
למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק הדרישה היא להיות קבלן רשום ולא מצוין ענף ספציפי .מסמכי המכרז
עודכנו בהתאם.

שאלה ג':


בנושא סעיף  00.02.1.4במסמך ג' - 1למה חייב להיות קבלן ראשי?

תשובה לשאלה ג':


הורדה הדרישה – מסמך ג' 1עודכן בהתאם.

