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  02/2020 מס' מכרז פומבי
  מפעל להשבת הקולחים ממט"ש קציעות –שיקום מאגר קציעות 

  
   3 מס' ותהבהרשיויים והודעת 

  
  לכתב הכמויות 57.06.020וסעיף  37-5237שיוי תכית מס' 

": השיוי היו ב' פרט חיבור צרכן שלב" הקראת ,5237-37תכית מס' הוחלט לשות את  .1

 ".6" לקוטר 4מקוטר  הוגדלמפרט ואביזריו, שבקוטר ה

 .מהבמקו הובא תהמקורי תכיתאת ה פה, המחליתמעודכ 5237-37 תכית מס'מצ"ב 

מחיר  במקום: שוה בהתאמה לכתב הכמויות) 042(דף מס'  4במבה  57.06.020סעיף מס'  .2

 יחידה בסך (ארבעים אלף) שקלים יהיה קוב בכתב הכמויות מחיר 40,000 היחידה בסך של

עליו תחול ההחה האחידה שתוצע בהצעה  (חמישים אלף) שקלים חדשים 50,000 של

השיוי במחיר היחידה הקוב בכתב הכמויות לא מלבד . (בדומה ליתר סעיפי כתב הכמויות)

 5237-37הכפוף לתכית מס' בכתב הכמויות, זה של סעיף מילולי בתיאור החל שיוי כלשהו 

 .לעיל 1יף כאמור בסעשתוקה 

בעת החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז יירשם בכתב יד השיוי בכתב הכמויות והצדדים 

בעת ההגשה של המכרז אין צורך לעשות כל שיוי בכתב הכמויות  יחתמו בשולי השיוי.

  י. הודעה זו מהווה שיו

  
  שאלות הבהרה ותשובות המתכן

הדיקור התחתון כס לבריכה הקיימת,  בתכית תוחה כללית, 36-42: בין חתכים שאלה .3

. בהתאם לתוכיות, איך ר בסיור הקבלים הדגשתם שאסור "לגעת בה" (מלאה במים)אש

 ללא כיסה לבריכה הקיימת?" יתן להתחיל המילוי

יש לבצע את השיפועים בהתאם לתכית, גם אם זה כס  36-42: בחתכים תשובת המתכן

 תהיה בהתאם להחיות המתכן והמפקח בשטח.לבריכה הקיימת. שיטת הביצוע 

ם תלכתב הכמויות "חפירה עבור מבה תחת השאיבה . . .", ציי 01.01.060: "בסעיף שאלה .4

לפי כמות מ"ק בפועל ומחיר  . האם יתן לשות הסעיף לביצוע₪ 130,000" ומחיר של 1כמות "

 בהתאם לכך? בעיקר כאשר מדובר בחפירה "כפולה".
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שמבדיקת  , בעוד1:1עיף זה מצוין בתכית כי החפירה תעשה בשיפוע של ס לסביח מו כן,כ

. ביצוע בשיפוע זה יגדיל את 1:2יועץ הבטיחות השיפוע הדרש בקרקע הרלווטית היו של 

 .טרם בדבר השיפוע שיידרש בפועלבקש את הבהרתכם כמות החפירה באופן משמעותי ,

  גיש הצעתו במכרז."

 ישתו. לא וואופן חישובבעבור עבודות עפר שקבע בכתב הכמויות  ירחמה: תשובת המתכן

לכך את הצעתו  םולקבוע בהתא להיות בפועל לדעתוהקבלן לחשב את פח העפר הצפוי על 

הכספית למכרז. מודגש בזה, שהחפירה ה"ל היה חפירה זמית, לא קבועה. שיפוע החפירה 

מטר מהתחתית. בהתאם לדוח הקרקע,  3מטר בגובה  1.5עם ברמה ברוחב  1:1.5היו 

 באופןצפויה להיות צרורות עם בולדרים ועל כן שיפועי החפירה בפועל יהיו תלולים   שתיתתה

עליו להביא  ,תגדלהעפר שכמות  סבוראם השואל כאמור, לשכבה אבית ובולדרים. שיתאימו 

     . למכרז זאת בחשבון גובה הצעתו הכספית

, הגדר המתוכת כפי שמופיעה ברחבת תחת השאיבה –: "בתוכית תוחה כללית שאלה .5

יית השיפוע מאפשר בבדיקור החיצוי ושקת לדיקור העליון של המילוי. המצב המתואר, לא 

 ) ומבטא כביכול ביית "קיר". בקש הבהרתכם ביחס לאמור לעיל."1:3הדרש (

עובי המילוי באזור זה היו קטן ולכן ראים  .: הגדר איה ושקת למילויתשובת המתכן

הקווים צמודים. בפועל הגדר מצאת מחוץ לתחום הסוללות והמילוי. הגדר צמודה לרגל 

בהם יתן לראות  DWGאליו קבצי יועברו וזה עם הזוכה במכרז חתימת החהסוללה. לאחר 

 את התכון.
  

בקשה לשיוי תאי סף להשתתפות במכרז ודחיית המועד הגשת 
  ההצעות

במסמכי המכרז (תאי הסף), בקש כי יתן יהיה להוכיח עמידה  6: "בהמשך לפרק הבקשה .6

בסיווג כספי  100הן ביחס לעף ג' ו 200בתאי הסף לעבודות הדסה באיות הן ביחד לעף 

המתאים לגובה הצעתו הכספית וזאת על מת להרחיב את התחרות לקבלים וספים. בקש 

 דחייה במועד ההגשה בשלושה שבועות."

רוב העבודות הכלולות במכרז הין עבודות עפר וביצוע קווי מים, ביוב ויקוז, : התשובה .7

לפיכך ). 100) ועדרים מעף ראשי ביה (200וח (הכלולים בעף ראשי כבישים, תשתיות ופית

 .הבקשה דחית

דחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ליום  30/07/2020מיום  2מס' בהודעת הבהרה 

 . בשלב זה איו רואים הצדקה או צורך בדחייה וספת.   23/08/2020
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  מעודכת. 5237-37 מס' לוט: תכית

 

 ןלהצעה למכרז כשה ית המצורפת אליהאת התכויש לצרף הודעה זו 
 .בידי המציע ותחתומ

  




