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 ח"תשע חשון' ג 

 לכבוד

_______________ 

 

 ,שלום רב

 

כיסוח וקציר של ' לביצוע עב( עם הליך תחרותי נוסף) /9271' מספומבי מכרז : הנדון
 צמחייה בסביבת נחלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן היקוות הכינרת

 למציעים 1' הודעה מס
 

במפגש . התקיים מפגש מציעים במשרדי רשות ניקוז כינרת 01:11בשעה  33.01.02ראשון ביום  .0

ההשתתפות במפגש אינה  .קבלנים וצוות מפקחים ומהנדסים מטעם רשות ניקוז כינרת ששההשתתפו 

 .ואינה תנאי להגשת ההצעות חובה

פן הגשת ות ובקשר למסמכי המכרז ואל נמסר למציעים מידע כללי בקשר לעבודות הנדרשו"במפגש הנ .3

 .ההצעות

שטחי העבודה יוכלו אופי העבודות ואת מעוניינים לראות את המציעים הובהר למשתתפים במפגש כי  .2

 .מהנדס אגף ניקוז ונחלים, לתאם סיור בשטח עם אושרי ילוז

, כיםהמזמין רשאי לפצל את הזכייה בין הזו, הובהר והודגש כי בהתאם לאמור במסמכי המכרז .4

לממש , או סעיפים מסוימים בכתב הכמויות/או מהעבודות המבוקשות ו/להזמין חלק מהשירותים ו

כמפורט בסעיף הכל ', לבטל או לצמצם את היקף העבודות וכו ,או בשלבים/את ההצעה בחלקים ו

 כי הכמויות שבכתב הכמויות הן הערכה, בנוסף לאמור לעיל, הובהר. בחוברת המכרז( 5' עמ) 0.0.3

על . בהתאם לצרכים תנה משנה לשנהשהיקף העבודה השנתי מ, אבל. בלבד על בסיס ניסיון העבר

 .להגשת ההצעות המציעים להביא את כל האמור לעיל בחשבון במסגרת שיקוליהם

חתימה כנדרש על כל מסמכי : כגון. למציעים שנדרשת מהם הקפדה בעניין העמידה בתנאי הסף הודגש .5

, 6.3.08-6.00.02 :ח לתקופה"אלש 51בהיקף של  2נקאית בנוסח שבטופס צרוף ערבות ב, המכרז

 .הכל מפורט במסמכי המכרז –עוד ו ניסיון המציע, רישיונות בתוקף, חותחתימה על נספח הבטי

 6.2י חברת הביטוח כמפורט בסעיף "צריך להיות חתום ע( למסמכי החוזה 0נספח )האישור הביטוחי  .6

 .למסמכי המכרז

 . כאמור במסמכי המכרז, חייב להיות בעל נסיון בבצוע העבודות נשוא המכרז המציע עצמו .2

רגונים שונים ביחס יא המייצגים שלושה, ממליצים שלושההובהר כי נדרשות המלצות לפחות מ .8

רצוי שבהמלצות תהיה התייחסות לעמידתו של המציע . בשלוש השנים האחרונותשבוצעו לעבודות 

 .בלוחות זמנים

 



 

 

 

 

 

 

 

צריכים  (במסמכי המכרז 5.4סעיף ) ר כי כל פרטי הציוד והכלים  הדרושים לצורך ביצוע העבודותהובה .9

הציוד והכלים יכול שיהיו בבעלות . בחוברת המכרז( 25' עמ) 03להיות מפורטים ברשימה שבטופס 

ו לכל פריט ציוד שנדרש לגבי .כולם עומדים לרשות המציע בעת הצורך, המציע או בבעלות אחרת אבל

 .יש לצרף צילום רישיון תקף, רישיון

מ "מההיקף הכספי של העבודות כולל מע 01%ו בדמי טיפול בסך /ים יחויב/ים הזוכה/הודגש כי המציע .01

 .על המציעים להביא זאת בחשבון בעת הכנת ההצעה. כמפורט במסמכי המכרז

בהתאם לשיקולי ועדת ( 01' עמ, 4.8סעיף )הוסברה למציעים האפשרות לעריכת הליך תחרותי נוסף  .00

לא יפורסמו מחירי ההצעות עד להשלמת ההליך המכרזי , מאחר וקיימת אפשרות כזו. המכרזים

 . תיבת המכרזים בעת פתיחת והקבלנים לא יוכלו להשתתף בישיבת הוועדה

 .במסמכי המכרז( 05' עמ) 8.0השיקולים לבחירת ההצעות מפורטים בסעיף  .03

מקור )עותקים  שניולהגישה ב' ד שבמסמךגבי כתב הכמויות  יש למלא את הצעת המחיר רק על .02

 (.והעתק

ישנה טבלה עם רשימת כל המסמכים שיש לצרף בעת ( במסמכי המכרז 33-32' עמ) 0' בסוף טופס מס .04

 .יש לציין בטבלה האם המסמך מצורף או שאינו מצורף. לנוחיות המציעים, הגשת ההצעה

 :הודגשו מספר נקודות. הות העבודות ויש לקרוא אותם בעיוןמתייחסים למ' ד-ו 3-'ג, 0-'ג םמסמכיה .05

 עיקר העבודה מתבצעת לאורך תוואי נחלים ותעלות ניקוז וחלקה בשטחים פתוחים. 

  חייב להיות זמין אצל המציע( במסמכי המכרז 5.4סעיף )כל הציוד הנדרש. 

 הוא עד  ,שנייהמקצה גדה אחת ל ,קיימת הבחנה בכתב הכמויות ובעבודה בין נחלים שרוחבם

 .'מ 21-או מעל ל' מ 21

 העבודות מתבצעות בהתאם לצרכים. אין מועדים קבועים לבצוע העבודות. 

  עם זרוע ארוכה( באגר)הציוד הנדרש אינו כולל מחפר . 

 קרקעית ושתי דרכי תחזוקה , קיימת הבחנה בין כיסוח כל רוחב חתך התעלה הכולל שתי גדות

 (.תחזוקה אחת גדה אחת וקרקעיתדרך )לבין כיסוח כמחצית חתך 

 את כל ההוצאות , עלות המפעיל ים אתכולל לכל אחד מסעיפי כתב הכמויות יםהמחיר

הכל כמפורט  .כלים לאתר וממנוההובלת  ים את כוללהרווח הקבלני וכן , הישירות והעקיפות

 .במסמכי המכרז

  ישירות והעקיפותהאת כל ההוצאות , עלות המפעילאת גם המחיר לעבודות יומיות כולל ,

עבור . שעות נטו 8-יום עבודה נחשב ל. הובלת הכלים לאתר וממנוהרווח הקבלני וכן את 

 . הכל כמפורט במסמכי המכרז .שעות ישולם החלק היחסי 8-עבודה בפחות מ

אפשר להעביר לרשות ניקוז כינרת כמפורט , שאלות ובקשות להבהרות נוספות במידה שתהיינה .06

 .בצהריים 03:11 שעה  35.01.02  'דליום במסמכי המכרז עד 



 

 

 

 

 

 

כשהוא חתום , יש לשלוח את המסמך. נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך .02

              שעות ממועד קבלתו ולוודא בטלפון 34תוך , 14-6253831למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס 

 .ו להצעה המוגשת על ידכםיש לצרפ, כמו כן. שהוא התקבל 14-8590912

 
 ,בברכה         
 
 
 פנחס גרין        

 ת המכרזים ר ועד"יו
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אישור קבלה

הנני , 39/02' למכרז מס 0' מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס___________________ מ "אני הח

 .מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי

 

 

__________________ __________________ __________________ 

 תאריך חתימת הקבלן שם הקבלן

 


