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 13/19במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

 –להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע סקרי תשתיות בתחומי המועצה האזורית תמר  13/19מכרז פומבי מספר  הנדון:

 2מסמך הבהרות 

 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.  •

המועצה בעניין המכרז  הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש •

 שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 תשובת המועצה אלת המציעש מראה מקום עמ'

 כללי 

אין במכרז התיחסות ברורה לגבי הוצאת תיק אישורים 

מבעלי תשתיות טרום כניסה לעבודה . נושא זה מחייב 

הבהרה לפני  ביצוע הן בנושא המידע הנדרש והן לגבי 

 עמידה בחוק .

 2.3.1הנושא מובהר סעיף 

  למפרט השירותים

 כללי 

לפיקוח צמוד לאיתור בעלי נבקש להוסיף תשלום בנפרד 

תשתיות . בעלי תשתיות כגון נתיבי גז, דלק, חומרים 

 מסוכנים.

מאושר. תשלום לפיקוח 

צמוד, יוסדר בנפרד מול 

.  המועצה בהתאם לצורך

ישולם ע"י המציע והמועצה 

תשפה את המציע בגין 

התשלום כנגד חשבונית של 

 בעלי התשתיות

8 6.1 
9.8 

ההנחה/תוספת לא יפחת /יעלה  8בעמוד  6.1לפי סעיף 

 20%בהתאמה מ/על 

: המועצה שומרת לעצמה 9.8סעיף  11לעומת זאת בעמוד 

את הזכות לא לקבל הצעות אשר יחרגו למעלה או למטה ב 

 מאומדן ההצעה  15%

 להבנתנו יש סתירה. נבקש הבהרה בנושא.

אין סתירה.  סבירות  

ההצעות יבחנו בהתאם 

לאומדן המועצה שאינו גלוי 

 למציעים. 

11 9.9 

 20,000ערבות הביצוע בסך של  11. בעמוד 9.9על פי סעיף 

 שח .

סכום  6.1סעיף  45לעומת זאת בהסכם ההתקשרות  בעמוד 

 ₪  100,000הערבות 

 להבנתנו יש סתירה .נבקש הבהרה בנושא .

 

כי ערבות נבקש להבהיר 

 50,000הקיום תעמוד על סך 

וערבות הביצוע על סך ₪ 

100,000 .₪ 
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 תשובת המועצה אלת המציעש מראה מקום עמ'

18 1 

יש מערכות בעיקר מערכות תקשורת שהתוואי מכיל מספר 

מרובה של כאבלים . במידה ונדרש לברר את התכולה 

המלאה של הכאבלים לא מספיק להתחבר לכאבל אחד ויש 

בנפרד לבצע את כל הפעולה מחדש של התחברות לכל כאבל 

 . נבקש  שיופיע תשלום בנפרד עבור כל התחברות

מובהר כי . לא מקובל. 

השחלת מוליך במקרה של 

 4יבוצע תשלום לפי סעיף 

 לכתב הכמויות. 

18 1,2,3,4 

בסעיפים אלו נכללת עבודה של הסדרי תנועה. נבקש 

, תשלום 1,2,3,4לתמחר סעיף נפרד עבור כל אחד מסעיפי 

 הסדרי תנועה.בנפרד עבור יישום 

 לא מקובל. 

22 19 
למפרט  22ראה סעיף  יש להבהיר סעיף תאום מול בעלי תשתיות.

  השירותים 

 

 :דגשים להגשת המכרז

 תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(.במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

בלבד  על ידי המציעבשוליו כשהוא חתום  (נספח א' לחוזה) טופס האישור על קיום ביטוחיםיש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות(, לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה)

 ."ההצעות הגשת אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
 מכרזים רכזת

 
 


