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19/08/2020   

 
 02/2020 מס' מכרז פומבי 

 מפעל להשבת הקולחים ממט"ש קציעות –שיקום מאגר קציעות 
 

   4 מס'  ותהבהרשינויים והודעת 
 

 שאלות הבהרה לנושאים מסחריים 

מהתמורה הכוללת.    10%לחוזה העמדתם את ערבות הביצוע על סך של    267"בסעיף  :  שאלה .1

 מכל חשבון חלקי מאושר לתשלום".   4%נכם מנכים דמי עכבון של  יה  ,התאם לחוזהב ,בנוסף

 "האם ניתן להפחית את גובה ערבות הביצוע ו/או את גובה דמי העיכבון?" 

נדחית:  התשוב שינוי    .הבקשה  יהיה  אלהלא  במכרז על    . בתנאים  שתי  לשקלל    המשתתפים 

העלויות,  עלויות יתר  ככל  הכספית  אלו,  הצעתם  ש.  למכרז  בגובה  השבה יצוין,  במפעלי 

על חשבון  מענקים שמועברים  מתוך כספי ה 4%עכבון של  מבוצעהמוקמים בסיוע רשות המים 

 . הפרויקט מימון 

סעיף  ":  שאלה .2 מ  251לפי  הנמוך  חשבון  לחשבון    200,000  -לחוזה  ויועבר  ישולם  לא  שקלים 

  200,000א, גם הנמוך מ  . האם ניתן לאשר ניתן לאשר תשלום של כל חשבון חלקי שהוהעוקב

"₪ 

חשבונות  הפיצול המוצע אינו מקובל. לפיכך,    .ותנאים אלה לא ישונו  הבקשה נדחית:  התשוב

 .לחוזה  251הביניים יוגשו בכפוף למגבלה הקבועה בסעיף 

של  :  שאלה .3 תשלום  לאשר  ניתן  סעיפים    50%"האם  הגעת  ע ,  90.01.020ו    90.01.010בגין  ם 

 ?" דהיריעות האיטום לאתר העבו 

  כנגד ערבויות לא  גם    ,מקדמות  . החוזה אינו כולל אפשרות של תשלוםהבקשה נדחית:  התשוב

   .בנקאיות

 . אלינו ה שהועברלמכרז נתבקשנו לאשר טיוטת נוסח ערבות הצעה  :שאלה .4

נוסח לערבות    לא נקבעש   הובהר  ול סיור הקבלנים שהופץ ק בסיור הקבלנים ובפרוטו  :התשוב

יש להקפיד על  .  כזוערבות  של  נוסח  מראש  שר  ואולא ילא נדרש  כן  וללמכרז  הצעה  הבנקאית ל 

ערבות בנקאית  על הערבות להיות  הקובעות ש  ,הוראות למשתתפים במכרזל   6.7  סעיףדרישות  

שהוצאה   תנאי,  ללא  המציע  אוטונומית,  רמתעבור  מי  לטובת  ישראלי  בנק  בע"מ,   ע"י  הנגב 

 .10.11.2020ום  , שתוקפה עד לישקלים חדשים 100,000בסכום של 
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להגשת   האחרון  המועד  של  נוספת  דחייה  שלמרות  לכך,  לב  לשים  במכרז  המשתתפים  על 

תום תוקפה של    תאריךההצעות למכרז, כאמור בהמשך הודעה זו, בשלב זה לא חל שינוי ב

רק  .  להוראות למשתתפים במכרז( 6.7)כאמור בסעיף  10.11.2020הערבות הבנקאית למכרז: 

 .  זהשינוי בתאריך יחול  אחרת בהבהרות למכרז  תימסר הודעה מפורשתאם 

 

 

 שאלות הבהרה ותשובות המתכנן 

בסעיפים  :  שאלה .5 הכמויות  בכתב  ההידראוליים  המגופים  של  הסעיפים  לתיאור  בהמשך 

הידראולי מדגם  57.02.100ו    57.02.090 נדרש מגוף  כי  או    EN/ES  730, מצוין  ברמד  תוצרת 

ברמד הינו מוקטן קוטר, שאינו מקובל באביזרי בטיחות כמו פורקי ו/או    של  ESשו"ע. דגם  

 ? צופי הלם, אם כך, מה האפיון הנדרש

של ברמד או    EN 730הדגם הנדרש והמתאים לאיפיון הפרויקט הינו דגם  :  תשובת המתכנן

, שאר הדרישות והאיפיון  ש"ע של יצרנים אחרים שיאושרו ע"י המתכנן במסגרת אישור הציוד

 . נדרש במפרטים, התוכניות וכתב הכמויות ללא שינויכ

בסעיף  :  שאלה .6 הכמויות  בכתב  ההידראולי  המגוף  של  הסעיף  לתיאור  ,  57.02.110בהמשך 

של ברמד   750-80תוצרת ברמד או שו"ע. דגם    750-80מצוין כי נדרש מגוף הידראולי מדגם  

דרש הזנת חשמל ופיקוד, אם הינו נווט מפלס הידראולי ללא מצוף וללא חשמל, לפי התיאור נ

 כך, מה האפיון הנדרש?

עם פיקוד חשמלי    710הדגם הנדרש והמתאים לאיפיון הפרויקט הינו דגם   :  תשובת המתכנן

שאר   הציוד,  אישור  במסגרת  המתכנן  ע"י  שיאושרו  אחרים  יצרנים  של  ש"ע  או  ברמד  של 

)ראה איפיון ושיטת    שינוי הדרישות והאיפיון כנדרש במפרטים, התוכניות וכתב הכמויות ללא  

 . (Y1תפ"מ, מגוף הידראולי מפוקד  –למסמכי המכרז  3פעולת כמתואר בנספח 

 
 הגשת ההצעות האחרון לדחיית המועד 

הנחיות  קבלת  מתנה להצורך בוה  ע"י רשות המים  לפרויקטמלא  באישור תקציב  עיכוב    נוכח .7

וחלט לדחות  , הפינוי המשקעים שהצטברו במאגר הקייםדרך    בנושא  הגנת הסביבהלמשרד  ה

  פתיחה פומבית   .12:00בשעה    22/09/2020ליום  הגשת ההצעות למכרז  את המועד האחרון ל

 .זהדקות לאחר מועד   15 של מעטפות ההצעות למכרז תיערך

 

 .בידי המציע החתומ  יא יש לצרף הודעה זו להצעה למכרז כשה


