
 

 

 2023פברואר  28
 '/אדר/תשפ"ג ז

 
 לכבוד 

 3202-5המציעים המתמודדים במכרז 
 
 

 מתן תשובות לשאלות שנשאלו  ע"י מציעים הנדון: 
 )עם הליך תחרותי נוסף(    5-2023מס' פומבי מכרז 
 . שיקום נזקי סופה בחופי איגוד ערים כינרתלביצוע 

 
 

 :לשאלות שנשאלו ע"י מציעים במכרז, כדלקמןהריני להשיב 
 

 שאלה:  .1
 ?האם ניתן לדחות את מועד ההגשה בשבוע ימים

 
 תשובה:

 .בצוהריים 12:00עד השעה   5.3.23, לא יאוחר מיום ראשון מועד הגשת ההצעות נשאר ללא שינוי

 שאלה:  .2
ולקירות )בתוכניות מופיע משהו  לגבי סעיפי הקירות אבקש הגדרה מדויקת של סוג הבטון הנדרש ליסודות  

 אחר מאשר בכתב הכמויות( 
 

 תשובה:
 בכתב הכמויות(  12.1.0010)כמופיע בסעיף  5סומך " 40-סוג הבטון ליסודות ולקירות הינו ב

 
 : שאלה .3

 ולא מטר  מ"רביח מידה , צריך להיות  לטעמינו יש טעות סופר  –"הידוק שתית"  10.01.002סעיף 
 

 תשובה:
 . "הידוק שתית" כך שירשום בעמודת היחידה: מ"ר 10.01.0002סעיף יש לתקן את 

 
 : שאלה .4

 . הנדרשת 5סומך "  40-"קיר כובד ..." : מה דרגת חשיפה לבטון ב  12.01.0010סעיף 
 

 תשובה:
 . 3נדרשת הינה החשיפה  הדרגת 

 
 שאלה:  .5

גרם/מ"ר , לפי הספק שלנו )חב' אדמיר( לא קיים בד כזה בשוק   600מדבר על בד במשקל    12.01.0031סעיף  
 .גרם/מ"ר 400מול רשות הניקוז בטבריה שהוא  ממליץ לשנות לבד שאנו עובדים כרגע 

 
 תשובה:

ישונה לבד גיאוטכני  בעלת משקל סגולי של   ול  400סעיף זה   , שיקול דעת  גרם/מ"ר. באזורים בעיתיים 
 המתכנן, הקבלן יידרש לשים בד כפול. 

 
 שאלה:  .6

מסמכי המכרז כוללים שני מסמכים שאינם מצורפים כחלק ממסמכי ההזמנה, והם    –למסמך א'    6.1סעיף  
 ג'" האם צריך לצרף את אותם מסמכים למסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידי המציע?  -מסמכים ב' ן 

 
 



 

 

 :תשובה
 אין צורך לצרף את מסמך ב' ואת מסמך ג' למסמכי ההצעה.

 
 שאלה:  .7

על פי הוראות סעיף זה על המציע לקבל כל רישיון ו/או היתר הנדרשים על פי על    –למסמך א'    4.1.3סעיף  
השירותים...האם יינתן פרק זמן על מנת לקבל את אותם רישיונות ו/או  דין לצורך ביצוע העבודות ומתן  

 היתרים ואיך זה בא לידי ביטוי בלוחות הזמנים הקבועים.
 

 תשובה:
ים הקבועים במסמכי מכרז זה כוללים בתוכם את פרק הזמן להוצאת האישורים וההיתרים  לוחות הזמנ 

 ככל שידרשו עפ"י כל דין. 
 

 שאלה:  .8
האם אישור זכויות חתימה אשר יינתן על ידי עורך דין, צריך להיות על גבי לוגו    – , מסמך א'  2טופס מס'  

 של משרד עוה"ד? 
 

 :תשובה
 המצורף להזמנה להציע הצעות למכרז זה.  2אישור זכויות חתימה יאושר בטופס מספר 

 
 שאלה:  .9

על פי הוראות הסעיף על המציע להגיש את כל חומר המכרז. נא להבהיר מה הוא    –למסמך א'    7.4.4סעיף  
 חומר המכרז במדויק! 

 
 :תשובה

נספחיו    , חומר המכרז אותו נדרש המציע לצרף בעת הגשת הצעתו כולל את חוברת המכרז על כל צרופותיו
תוכניות  ה. בנוסף, על הקבלן לחתום גם על  6ומסמכיו למעט מסמך ב' ומסמך ג' כאמור בתשובה לשאלה  

 פרטים שצורפו למסמכי המכרז.הו
 

 שאלה:  .10
כתוב כי המסמך צריך להיות חתום על ידי חברת הביטוח/סוכן הביטוח המורשה    – מסמך א'    10.4סעיף  

 ו של סוכן ביטוח מספיקה לשם מילוי הוראות הסעיף? חתימה על ידי חברת הביטוח. האם חתימת
 

 :תשובה
את האישור הביטוחי המצ"ב למסמכי המכרז    על המציע לצרף להצעתו: "10.4סעיף    –נא ראו מסמך א'  

. אישור זה הוא אישור לפני מכרז ומטרתו הוכחת היכולת  חב' ביטוח  כשהוא חתום ע"י המציע וע"י  1בנספח  
 .."להוציא אישור כזה, כמופיע במסמכי המכרז, במידה וזכה המציע במכרז.של המציע  

 חתום ע"י חברת הביטוח לצורכי מכרז.  – 
 

 שאלה:  .11
על פי הוראות הסעיף על המציע להפיק תדפיס של הצעת המחיר ולחתום עליו. מה    – מסמך א'    11.1סעיף  

 כולל התדפיס והאם זה בנוסף למילוי הידני בכתב הכמויות? נא להבהיר 
 

 :תשובה
,  בצורה ידנית אין צורך לצרף תדפיס של כתב הכמויות. המציע ימלא את הצעתו במסמך ד' כתב הכמויות 

 מסמך זה.ויצרף שני העתקים של 
 
 

 שאלה:  .12
האם ניתן להציע ולתמחר מוצר שווה ערך כבר בשלב ההצעה, ככל וכן, האם נדרש    –מסמך א'    11.2סעיף  

 בכל מקרה לתמחר את הפריט שבגינו הוצע פריט חלופי? 
 



 

 

 :תשובה
לא ניתן להציע ולתמחר מוצר שווה ערך בשלב ההצעה. יש לתמחר את הפריטים המוצעים ואת הסעיפים  

 וכלשונם.ככתבם בכתב בכמויות המוצעים 
 

 שאלה:  .13
האם הניסיון הנדרש של המציע מתייחס לעבודות שביצע כקבלן ראשי בלבד? )הכוונה האם עבודות שבוצעו  

 כקבלן משנה יילקחו בחשבון?( 
 

 :תשובה
 . כקבלן ראשי בלבד –של המציע מתייחס לעבודות שביצע הקבלן הניסיון הנדרש 

 
 

                                                                          
 

 בברכה,
 
 

 שלום רנד 
 מהנדס אגף  

 איגוד ערים כינרת      
 


