
 

 

 2022, מאי 10
 ב, תשפ"ב אייר ט'

 מענה לשאלות הבהרה    הנדון: 
 06/2022מכרז פומבי מס' 

 

 ת  ו כלליהודעות 

 . כי  נערכו שינויים בכתב הכמויות שימת הלב •
 . המקוריאת כתב הכמויות  מחליףכתב הכמויות המתוקן 

 . 12:00שעה עד ה,  26.05.2022,  'ההצעות: יום אחרון להגשת  מועד  •

  . 08:30בשעה  ,29.05.2022,  'אפתיחת הצעות: יום מועד  •

 ₪   3,000המכרז: רכישת חוברת עלות  •

   .מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר •
 כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר )קמפוס רופין(. 

 
 להלן שאלות הבהרה שהתקבלו אצל המזמין בקשר למכרז, וכן התייחסות מתאימה של המזמין:   .1

 התייחסות   שאלת הבהרה  סעיף עמ' מס"ד

 כמויות  כתב 2  .1
 הקדמה

החזרת המצב כלולה   , על פי המלל בכתב הכמויות
במחיר היחידה. על פי מחירי היחידה והעובדה כי  

פתיחת הכביש מתומחרת במלואה על פי הכמות  
מטר צנרת, מדובר בטעות סופר ויש להבהיר כי  

 הסעיף של פתיחת כביש יחול וישולם. 

בכתב הכמויות   13עד  1במבנים 
קיימים סעיפים לצנרת, וכן סעיפים 

ר'    –רכה עבור פתיחת כביש או מד 
, 57.002.0311  :סעיפים כגון
57.001.0304 . 

החזרת מצב לקדמותו של הפיתוח  
אם מפורטים  ין  ב  ,על כל מרכיביו

כלולה    ,לאובסעיפים ובין אם 
בסעיפים הנ"ל כמתואר בהערות של 

לא ישולם  ,כתב הכמויות. בנוסף לכך
בעבור החזרת פריטי הפיתוח  

בסעיפים אחרים ובפרט בסעיפי  
 .40מבנה 

 כמויות  כתב 4  .2
57.002.007 

 אינם סבירים והגיוניים.    PVCמחירי הצנרת 
אחוז ממחירון דקל, ועל    30 -כהמחירים נמוכים ב

כך יש עוד לתת הנחה. המחירים אינם מעודכנים  
יות המחירים הדרסטיות שנעשו בשנה  ואל מול על
 האחרונה.

 , PVCאין שינוי במחירי צנרת 
, סעיף  33למעט טעות סופר בעמ' 

57.002.0076   
 . מתוקןמצורף כתב כמויות 

 כמויות  כתב 5  .3
57.002.0311 

במחיר   .החזרת המצב לקדמותו אינה סבירה
 היחידה מגולם גם ערוגות וריצוף ביתי מיוחד.  

מדובר במקרי קיצון שלא סביר להעביר לקבלן את  
 כלל הסיכון בעניין. 

 1תשובה לשאלה מס'  ר'

 כמויות  כתב 6  .4
57.002.0326 

 
 מחירי השוחות נמוכים ברמה קיצונית.  

אחוז ממחירון דקל. הנחת שוחה   60חלקם מעל 
ס"מ בעומקים כאלו זאת משימה    150בקוטר 

הנדסית לא פשוטה והמחיר לא מגלם דבר  
  100מהעלויות הנדרשות. גם מחירי השוחות בקוטר 

 אחוז ממחירונים בענף.  25ונמוכים באינם סבירים 

למעט  , שינוי במחירי השוחותללא 
בלבד שלגביהם יש  סעיפים   פרמס

המתוקן  כתב הכמויות התייחסות ב
  ,22, 14, 7, 6עמ': ר'  –המצורף. 

, 57.002.0331, 57.002.0330סעיפים 
57.002.0335   



 

 

 התייחסות   שאלת הבהרה  סעיף עמ' מס"ד

 מכרז 9  .5
9.6 

 
וחוברות  האם יש צורך לחתום על כלל מסמכי 

 המכרז? או רק על חוברת המכרז. 
  המכרזמסמכי חוברת יש לחתום על 

 על נספחיה 

6.  7 5 

 
על פי הסעיף הצעה לא מסודרת ומקצועית תוביל  

להורדה בניקוד, אך אין לדבר תמיכה בטבלת  
האיכות. או שהסעיף מיותר או שחסר מדד איכות  

 בטבלה. 

הגשת הצעה בלתי מסודרת או בלתי  
ממוסמכת עלולה להוביל להפחתה 
בניקוד, וזאת בין השאר, בשל כשל 
בהוכחה נאותה של עמידה בתנאים 

 ובדרישות המכרז.  
מבלי לגרוע מהאמור, נא ר' פירוט  

 נוסף במסגרת טבלת הניקוד.  

 כללי  כללי   .7

במסמכי המכרז לא הוצגה דרישה להצגת יכולות  
עצמאיות של הקבלן, כך שיוכל לעמוד בעומס  
העבודה, בלו"ז ובעיקר במתן שירות תחזוקה  

 שוטפת בשטח העבודה כפי שנדרש בתנאי המכרז.
מתבקש להוסיף דרישה להצגת בעלות על כלים  

מינימליים, מיני ומחפרון וכוח אדם מינימאלי של  
 רתכים. 

 ינוי בתנאי המכרז אין ש

 

 בעותק סרוק   ובנוסףעותקים מודפסים )מקור והעתק(,    2  -באת ההצעות המלאות והחתומות יש להגיש   .2

(PDF )   פרט    במעטפה לבנה, ללא כיתוב כלשהו  -באופן פיזי לתיבת המכרזים    ,על גבי דיסק און קי

 ע"י המציע.   , וכן לצרף להצעה את הקבלה על רכישת המכרזלמספר המכרז

 תשובות ההבהרה מחייבות את כלל המציעים.  .3

 מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ולעניין זה יש לעיין היטב במסמכי המכרז.  .4

תשובות ההבהרה במסמך זה גוברות   -במקרה של סתירה לגבי תשובות קודמות שנמסרו )אם נמסרו(  .5

 על פרסומים קודמים. 

 גבי מסמכי המכרז.   -המציע לא יבצע מחיקות/שינויים/הסתייגויות על  .6

באתר האינטרנט של המועצה   )לרבות ביחס למועדים ותנאים( הנכם מתבקשים לעקוב אחר שינויים .7

 תחת מכרזי החברה הכלכלית.   ,האזורית עמק חפר

 יחייבו את כלל המשתתפים. בו  תשובות הבהרה ועדכונים שיפורסמו 

 הצעה מטעמכם במכרז.  נשמח להגשת .8

כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע ובחתימת מורשי  יש לצרף מסמך זה  .9

 החתימה מטעמו. 

 

 בכבוד רב,   

  יניב עמיאל 
 מנהל תפעול  

                                                                                                               

 
 
 

 : _________________________ וחותמת  שם המשתתף : _____________________     חתימה
 


