
 

 

 

 

 

 2018ספטמבר  27
 י"ח תשרי תשע"ט

 לכבוד

____________ 
 

 שלום רב,

 

להקמת קווי מים ושקתות )עם הליך תחרותי נוסף(  12/18מס' פומבי הנדון: מכרז 
 להשקיית בקר בנחל יבניאל

 למציעים 1הודעה מס' 
 

באתר העבודה באזור נחל יבנאל  וסיור קבלניםהתקיים מפגש  09:00בשעה  20.9.18ביום חמישי  .1

רן -, המתכנןקבלנים תשעההשתתפו ובסיור . במפגש )נקודת המפגש: תחנת הדלק "דור אלון" ביבנאל(

יונתן הררי ועומרי  -גליעד שכטר, נציגי רט" -מולכו )משרד ליגמ(, המפקח מטעם רשות ניקוז כינרת

 .ומהווה תנאי סף להגשת ההצעות חובהובסיור היא פות במפגש ההשתת גואלמן.

פן והנ"ל נמסר למציעים מידע כללי בקשר לעבודות הנדרשות ובקשר למסמכי המכרז ואובסיור במפגש  .2

 הגשת ההצעות.

הובהר והודגש כי בהתאם לאמור במסמכי המכרז, המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין הזוכים,  .3

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

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

 המכרז. 

למציעים שנדרשת מהם הקפדה בעניין העמידה בתנאי הסף. כגון: חתימה כנדרש על כל מסמכי  הודגש .4

, , 07.01.19-07.10.18 :אלש"ח לתקופה 15בהיקף של  3ת בנקאית בנוסח שבטופס המכרז, צרוף ערבו

בתנאי הנוסף של חתימת חב' הביטוח על האישורים  ,חתימה על נספח הבטיחות, ניסיון המציע

 הכל מפורט במסמכי המכרז. –עוד והביטוחיים 

ספי של העבודות כולל מע"מ מההיקף הכ 10%הודגש כי המציע/ים הזוכה/ים יחויב/ו בדמי טיפול בסך  .5

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

בהתאם לשיקולי  , כמפורט במסמכי המכרז,הוסברה למציעים האפשרות לעריכת הליך תחרותי נוסף .6

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

 תיבת המכרזים.  בעת פתיחת והקבלנים לא יוכלו להשתתף בישיבת הוועדה

 הודגש כי העבודה תתבצע באזור רגיש מבחינה סביבתית ולכן תהיה תחת פיקוח והנחיות של רט"ג. .7
פרט  במקוםבעקבות שאלות שנשאלו בענין השוקת, נאמר לקבלנים כי יימסר להם פרט מעודכן  .8

 של השוקת יותר פרט מדוייקגיליון פרטים מעודכן הכולל גם רצ"ב  .השוקת המופיע בחוברת המכרז

בחיזוקי ו בשפת השוקת העליונההמשמשים  40/40/3)נא תשומת לבכם לפרופילים המגולבנים 

בצע שוקת אחת כדוגמה ורק לאחר אישורה ע"י המתכנן יוכל לייצר להקבלן על מובהר כי  .(הדפנות

 את כל השקתות.

 



 

 

 

 

 

 

שבכתב  4.04 פרט של גדר בקר המתייחס לסעיףגיליון הפרטים המעודכן המצורף להודעה זו כולל גם  .9

 הכמויות.

)בגיליון הפרטים לת אחד הקבלנים בענין אופן עיגון קווי המתכת לקרקע, מצורף בזאת בתשובה לשא .10
 היר יותר את הפרט שצורף למסמכי המכרז. בפרט מדוייק המהמעודכן( גם 

 גיליון הפרטים המעודכן המצורף להודעה זו בא במקום הפרטים שצורפו לחוברת המכרז המקורית. .11
 יליון הפרטים המעודכן המצורף בזאת.גבהכנת ההצעה יש להתייחס לפרטים שב

הודגש שבכל המקומות בהם נדרשת הנחת צינור פוליאתילן, כוללת העבודה חפירה וכיסוי הצינור.  .12
 ס"מ לרבות כיסוי חוזר. 100נדרשת חפירה של  4)עומק החפירה משתנה(. בשוקת 

  -ר ללא הטמנה. קיימות שתי אפשרויות לגבי כיסוי קווי הפלדהבקווי הפלדה נדרש רק כיסוי של הצינו .13
ק"מ.  ב. חפירת תעלה מתונה, הנחת הצינור  2א. הנחת הצינור וכיסויו בחומר מקומי מאתר עד 

 וכיסוי. בכל מקטע בנפרד תינתן הנחיה בהתאם למצב בשטח. יש להיערך לכל החלופות.

 של "דורות" או ש"ע. 300המתכנן הבהיר כי  מפחית הלחץ יהיה מסדרה  .14

 השיקולים לבחירת ההצעות מפורטים במסמכי המכרז. .15

שאלות ובקשות להבהרות נוספות במידה שתהיינה, אפשר להעביר לרשות ניקוז כינרת כמפורט  .16

 .12:00 שעה 02.10.18'  גליום במסמכי המכרז עד 

 תיקוני טעויות בחוברת המכרז: .17

ת המכרז חלה טעות בנוגע למסמך ג'. להלן טבלה בחובר 2ברשימת מסמכי המכרז שבעמ' מס'  .א

 מכרז:בחוברת ה 2מעודכנת של מסמכי המכרז שמחליפה את הטבלה המוםיעה בעמ' מס' 

 מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך

  הזמנה לקבלת הצעות על נספחיה. מסמך א'

המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית   'במסמך 

כחול( על כל פרקיו הרלוונטיים, ומפרטים )האוגדן ה

מוקדמות בהוצאתם  - 00כלליים אחרים והן פרק 

העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים 

 ם אלו.ילפרק

   מפרט מיוחד 1-מסמך ג'

  אופני מדידה ומחירים 2-מסמך ג'

  רשימת תוכניות 3-מסמך ג'

  כתב כמויות והצעת המחיר מסמך ד'

  החוזה על נספחיו מסמך ה'

  נספח בטיחות מסמך ו'

  מחירון מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותר.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש לשלוח את המסמך, כשהוא חתום נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך.  .18

              לתו ולוודא בטלפוןשעות ממועד קב 24, תוך 04-6752820למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס 

הודעה זו מהווה חלק  שהוא התקבל. כמו כן, יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם. 04-8591917

 ממסמכי המכרז.

 
 בברכה,         

 
 
 פנחס גרין        

 ת המכרזים יו"ר ועד
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור קבלה
הנני  12/18למכרז מס'  1י את הודעה מס' אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלת

 מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
 
 

__________________ __________________ __________________ 
 תאריך חתימת הקבלן שם הקבלן

 


