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 לכבוד
 כל הקבלנים שהשתתפו בסיור שיקום תחנות גבעת זאב 

 מאת 
 קוסטיה בוקין 
 מנהל פרויקט 

 
 

 הבהרות  – מ.מ גבעת זאב  החלפת ושדרוג משאבות ביוב – 5/18מס' מכרז הנדון: 

 

 להבהרות לפי הפרוט כדלקמן:בבקשה  אליךבהמשך לפרסום מסמכי המכרז שבנדון הנני לפנות  .1

בעוד שמס' המכרז כפי שפורסם  1/18בחוברת המכרז בראש החוברת צוין כי מס' המכרז הינו  .א

 , נבקש הבהרה כי מדובר בטעות סופר. 5/18הינו 

 . 5/18יש להתייחס למספר המכרז כ 

בהם ישנה סעיפים המאחר ומדובר במכרז שאינו לרכישה נבקש לעדכן ו/או להשמיט את  .ב

 (,7)עמוד  3.2.16 סעיף ( ,4)עמוד   7סעיף ג' )פתיחת החוברת(,  התייחסות לנושא כגון: סעיף 

 ( ועוד.12)עמוד  10.1.15סעיף   (,8)עמוד  4.2 סעיף 

ף בסיור הקבלנים שנערך בתאריך על פי החלטת המזמין המכרז יימסר לכל קבלן שהשתת

 ללא שום תשלום. אין להתייחס לכל הסעיפים הנ"ל  24.07.18

נרשם כי על המציע להציג "...ניסיון כקבלן למתן שירותי ( 8.5)כמו גם בסעיף  4.2בסעיף  .ג

בעוד שבפרק ב' נספח  החלפת או שדרוג או שיפוץ משאבות ביוב עבור לפחות שני גופים".......

 נבקש הבהרה. –לקוחות להם ניתנו השירותים  3להציג רשימה של א' נדרש 

 לקוחות להם ניתנו השירותים  3יש להתייחס לנספח א' בפרק ב' ולהציג רשימה של 

נרשם כי יש לסרוק את כל מסמכי המכרז ולהגישם ע"ג תקליטור ובנוסף להגיש  9.10בסעיף  .ד

העתקים מכלל  2האם נדרש גם להציג  –את ההצעה ופרוטוקולים והודעות בשני העתקים 

 המסמכים וההצעה וגם לסרוק את כל ההגשה ע"ג תקליטור?

 יש להגיש שני העתקים וסריקה של כלל המסמכים על תקליטור

נבקש לדעת עבור איזו הוכחה נדרש להציג  –נשמטו פרטים מהסעיף  – 10.1.2סעיף  .ה

 אסמכתאות.

תמחק, ובמקומה המילה "בוטל"  8.2עיפים. בסעיף לעיל לרבות כל תת הס 8יש להתייחס לסעיף 

"הקבלן רשום בפנקס הקבלנים ביום הגשת הצעתו )בהתאם לחוק רישום קבלנים  תתווסף

 ותקנותיו( בכל הענפים ובסיווגים כדלקמן:  1969 –לעבודות הנדסה בנאיות, התשק"ט 

  1( בסיווג כספי ג' 100ענף ראשי בניה ) קוד.  

  ,2( בסיווג כספי ב' 500טורבינות ומכוני שאיבה )קוד ענף ראשי משאבות.  

 

 נבקש הבהרה. –אך סעיף זה בוטל  8.3, בסיפא של הסעיף ישנה הפניה לסעיף  10.1.3בסעיף  .ו

 אין להתייחס לתת סעיף זה, אלא לשאר הסעיפים של תנאי סף 



 

 

נספח בהתאם לקודם  ניסיון  תנדרש להחתים מזמינים/לקוחות על מסמכי הוכח 10.2.6בסעיף  .ז

 לניסיון הקודםהמלצות  בשלב זה נאפשר להציג הקרוב ב' בפרק ב' אך לאור מועד ההגשה 

 ע"מ להימנע מעיכובים בהגשה.

 בכדי לאפשר הגשת כל המסמכים כנדרש.  06.08.18הגשת המכרז נדחתה לתאריך 

בראש בהצהרה זו נרשם  –נדרש לחתום על הצהרת המציע פרק ב' נספח ג'  10.2.7בסעיף  .ח

ובנדון כי מס'  7/18בכותרת המודגשת כי מס' המכרז הינו  1/18העמוד כי מס' המכרז הינו 

בהצהרה נכתב כי :  6נבקש לעדכן לפי מס' המכרז הנכון , בנוסף בנקודה מס'  – 4/18המכרז 

בעוד שערבות ₪ ......."   50,000"להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית ע"ס 

 50,000 של  ע"סתעמוד ואילו ערבות הביצוע ₪  25,000 רשת למכרז הינה בסך של הנדההצעה 

 נודה לעדכון. -₪ 

 5/18יש להתייחס למספר המכרז 

 ₪  50,000ערבות לביצוע ₪  25,000ערבות למכרז 

ובכותרת הנספחים נרשם כי מס'  1/18נרשם בראש העמוד כי מס' המכרז הינו  בכל הנספחים .ט

נודה לתיקון  – 4/18בנדון שמס' המכרז הינו נרשם בנוסף  ובנוסח הערבות 7/18המכרז הינו 

 בהתאם למס' המכרז הרלוונטי.

 5/18יש להתייחס למספר המכרז 

 לעניין מכס ובלו  9.6הבהרה לסעיף  .י

 אין להתייחס לסעיף זה 

 העדפת מוצרים ואישור מרו"ח לעניין טובין  11.5סעיף  .יא

  .אין להתייחס לסעיף זה ונספחיו. אינו רלוונטי – 11.5הבהרה לסעיף 

 יש להוסיף כדלקמן: 2.4.01ו  1.04.01לסעיפים  2.4ו  1.4בכתב הכמויות, בפרקים  .יב

  6.5X2.4X2.2+(0.3)hויהיה במידות פנים  30-בור שיקוע יבנה מבטון מזויין ב – 1.4.01סעיף 

  7.0X2.8X2.6+(0.3)hויהיה במידות פנים  30-בור שיקוע יבנה מבטון מזויין ב – 2.4.01סעיף 

 לאור כל הר"מ נודה לדחייה במועד ההגשה ע"מ להיערך כראוי להגשת הצעתנו. .2

 בכדי לאפשר הערכות  06.08.18מועד ההגשה נדחה ל 

 

 

 

 

 

 


