
 

 

 

 

 2017 אוקטובר 26

 ח"תשע חשון' ו

 לכבוד

_____________ 

 

 שלום רב,

 

כיסוח וקציר )עם הליך תחרותי נוסף( לביצוע עב'  29/17מס' פומבי הנדון: מכרז 
 של צמחייה בסביבת נחלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן היקוות הכינרת

 

 תשובות לשאלות הבהרה - למציעים 2הודעה מס' 
 

, אנו מתכבדים להשיב 12:00שעה  25.10.17ת ההבהרה שהתקבלו במשרדנו עד במענה לשאלו

 כדלקמן:

 האם יפורסם אומדן למכרז? :שאלה .1

האומדן למכרז לא יפורסם. הוא יוכנס לתיבת המכרזים ויפתח בישיבת ועדת : תשובה

 המכרזים יחד עם כל ההצעות.

 כמויות?האם אפשר להגיש הצעת מחיר רק על חלק מסעיפי כתב ה :שאלה .2

במסמכי  7.2-ו 4.1.1בסעיפים  כמפורט ,:  אין אפשרות להגיש כתב כמויות חלקיתשובה

 המכרז.

: האם אפשר לצרף להצעה הסכם עם קבלן בעל ניסיון רב בשלוש השנים האחרונות שאלה .3

 בכיסוח עם ציוד כנדרש במסמכי המכרז?

להשתתפות במכרז, הניסיון הנדרש הוא של המציע עצמו כמפורט בתנאי הסף  :תשובה

 במסמכי המכרז. 5סעיף 

, האם ניתן לאסוף את חומר הכיסוח 30-בנחלים ובתעלות שרוחבם מעל  ל: שאלה .4

 ולמכור אותו והאם ניתן לזרוע את השטחים הפתוחים בתבואת חורף )ללא עיבוד(?

רשות ניקוז כינרת צריכה להבטיח את הזרימה התקינה של הנחלים וערוצי  :תשובה

עבודות כיסוח הצמחייה נשוא מכרז זה נועדו לשמור על אפיקי  ,ןובעיקרחורף. הניקוז ב

סמכותה במטלה הנ"ל. אין זה מתפקידה או  לאפשר עמידה דיזרימה נקיים ממכשולים כ

ובשטחים  של רשות הניקוז לעסוק בגידולים חקלאיים כאלה ואחרים באפיקי הזרימה

  .הפתוחים

שבכתב הכמויות  01.1.010וצע הרוחב של הנחלים והתעלות שבסעיף : מהו ממשאלה .5

 ק"מ(? 150 –)כמות 

 



 

 

 

 

 

 

מ'. אולם, אין בכך,  15 -ניתן לאמוד את ממוצע הרוחב בכ בלתי מחייבתבהערכה : תשובה

כמו גם בכמויות שבכתב הכמויות שנתנו בהערכה, כדי לחייב את המזמין. המזמין רשאי 

בודות ו/או הסעיפים שבכתב הכמויות, כולם או חלקם, בכל לצמצם ואף לבטל את הע

תחום הרשות, בכל עת ובכל פרק זמן וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל 

 כאמור במסמכי המכרז.  –טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך 

תעלות בבכלל ועבודת הכיסוח מ חלקע"פ שיקול דעתו הבלעדי, רשאי גם לבצע המזמין, 

 בעבודות יומיות.בפרט, קטנות 

 ק"מ( מתייחסת לתעלה מזרחית? 25) 01.1.030: האם הכמות בסעיף שאלה  .6

 .לא רק לתעלה המזרחית, גם לתעלה המערבית וגם לנחל יבנאל: תשובה

חידת קצה ברוחב אחר בכתב הכמויות אפשר להשתמש בי 01.1.060: האם בסעיף שאלה .7

 מהרשום בסעיף?

נות את סעיפי כתב הכמויות. המחירים יתייחסו לאמור בסעיפים, אין לש :תשובה

 ולמפרט הטכני ולכל מסמכי המכרז.

נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך. יש לשלוח את המסמך,  .8

שעות ממועד קבלתו  24, תוך 04-6752820כשהוא חתום למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס 

 שהוא התקבל. כמו כן, יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם. 04-8591907ולוודא בטלפון 

 

 

 בברכה,                                                                                                                              

                                                                                                           

 אושרי ילוז, מהנדס                                                                                                                      

 אגף ניקוז ונחלים                                                                                                                        

 

 אישור קבלה

למכרז מס'  2אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס' 

 , הנני מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.29/17

 

 

__________________ __________________ __________________ 

 תאריך חתימת הקבלן שם הקבלן

 

 


