לכבוד

 03אוקטובר 2018
כ"ד תשרי תשע"ט
____________
שלום רב,

מכרז פומבי מס' ( 12/18עם הליך תחרותי נוסף) להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר
בנחל יבניאל
הודעה מס'  2למציעים
תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע"י מציעים
להלן תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע"י המציעים עד ליום  02.10.18שעה : 12:00
שאלה:
מצוף לשמירת מפלס -מה תפקיד המצוף? האם לפתוח ולסגור ברז חשמלי? או מגע יבש? ואם כן אז
מאיפה יקבל הזנת חשמל ( 220וולט לפחות) ? או שבכלל המצוף שאתם מבקשים אינו מצוף חשמלי?
אני מבקש לקבל פירוט יותר.
תשובה:
המצוף המבוקש הוא מצוף מכני ולא חשמלי.
שאלה:
בסעיף מס'  3.02בכתב הכמויות מדובר בהנחת השוקת וחיבורה ,לרבות מילוי מצעים .בפרט המצורף
(פרט שקתות) שטח המצעים רשום עליו "תלולית להגבהת שוקת" .השאלה היא :האם הכוונה למצע
סוג א' מהודק ורגיל או לחומר מנקז מיוחד אחר ,אני מבקש פירוט.
תשובה:
יש ליצור תלולית ממצעים סוג א' לצורך הגבהת השוקת במידות הבאות :שטח התלולית  -רדיוס פנימי
כ  25 -מ"ר ,רדיוס חיצוני (שיפוע עד להתחברות לקרקע קיימת) כ  45 -מ"ר ,גובה התלולית כ 30 -ס"מ
ומעליה שכבה של שברי אבן בעובי  10ס"מ.
שאלה:
סעיף מס'  1.04בכתב הכמויות -רשמתם "התקנת קופסת בקרה לצורך התחברות התראה מרחוק" יש
פרט או מידות?
תשובה:
מדובר על מד מים עם אפשרות של קריאה מרחוק ,בהתאם לדרישת מקורות  /אגודות המים כתלות
במקור המים אליו מתחברים .הדגם הסופי ייקבע במהלך ביצוע הפרויקט ובהתאם לדרישת ספק
המים (מקורות  /אגודות המים) .

שאלה:
סעיף מס'  4.04בכתב הכמויות -התקנת גדר בקר ,אין פרט -מבקשים לקבל פרט (סעיף זה הינו סעיף
מרכזי לכן הצורך לפרט הוא צורך חשוב(.
תשובה:
פרט גדר הבקר נמצא בגיליון הפרטים המעודכן שצורף להודעה מס'  1ומהווה חלק ממסמכי המכרז.
שאלה:
בחיבור לקווי מקורות ובחיבור לקו אגודת מים  -לא מופיע מזחי"ם
א .האם החיבור כולל עלות מז"ח או לא?
ב .איזה קוטר מז"ח דרוש?
תשובה:
א .החיבור לא כולל מז"ח.
ב .החיבור לא כולל מז"ח.
שאלה:
החיבור לקו מקורות  -האם כולל ההכנה שתבצע חברת מקורות או רק החיבור להכנה הזו?
תשובה:
מקורות יבצעו את ההכנה לחיבור של הקו .לא נדרש לתמחר סעיף זה.
שאלה:
למה חיבור קווי המים " 3בהברגה ולא בריתוך?
תשובה:
ניתן לבצע את חיבור הצינורות בהברגה ו/או ריתוך ו/או מחברים מהירים
שאלה:
בפרט השוקת שצורף בהודעה מס'  1רשמתם " תלולית להגבהת שוקת ריצוף שברי אבן"  -האם
הכוונה לריצוף עם בטון וטיט או שזו טעות ושמדובר בפיזור ויישור שברי אבן בלבד?
תשובה:
הכוונה כפי שרשום  -ריצוף שכבה בעובי  10ס"מ בשברי אבן ללא בטון וטיט.

נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך .יש לשלוח את המסמך ,כשהוא חתום
למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס  ,04-6752820תוך  24שעות ממועד קבלתו ולוודא בטלפון
 04-8591917שהוא התקבל .כמו כן ,יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם .הודעה זו מהווה חלק
ממסמכי המכרז.
בברכה,
אושרי ילוז
מהנדס אגף ניקוז ונחלים

אישור קבלה
אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס'  2למכרז מס'  12/18הנני
מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן

__________________
תאריך

