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 טרומןכפר  –לביצוע עבודות הנחת קו ביוב מאסף בית נחמיה  2020/22 פומבי מכרז

 מספר

 שאלה

 מספר

 סעיף
 שאלת הבהרה

 תשובות הבהרה

, שההיקף 3 -260-מדוע הסיווג ב   .1
? האם 2 -260-הכספי מתאים ל ב

 ניתן לתקן זאת?
הסיווג , הבקשה נדחית

ואם את שנקבע תהקבלני 
על הכספי  העבודות היקף

 המכרז. פי
מדוע חייב שיהיו באגרים לקבלן    .2

רז? האם ניתן להשכיר למכשניגש 
 ם בבעלות?את הכלים במקו

בשים לב למהות העבודות, 
מכיוון שחלק בלתי נפרד 
ומהותי של העבודות במכרז 

עבודת חפירה והנחת  והינ
כי  ממשי קיים הכרחקווים, 

ה ציוד כנדרש למציע יהי
דרישת הסף, מניסיון ב

המועצה קיימות תקלות 
רבות בעבודות המתבצעות 
באמצעות כלים שאינם 
בבעלות המציע ולפיכך 

בעלות המציע נדרש כי ל
ה .מ.כלי הצ ,לפחות ,יהיה

 .כנדרש בדרישת הסף

דרישת הסף הינה סבירה 
בנסיבות העניין בשים לב 

 למהות העבודות.

למען הסר ספק, העבודות 
וצעו על ידי המציע במכרז יב

העסקת  , לא תאושרהזוכה
 .קבלן משנה

ם ניתן לקבוע סיור קבלנים נוסף הא   .3
 למכרז?

 לא יקבע סיור קבלנים נוסף

האם יש בדיקת קרקע? אם כן,    .4
  אפשר לקבלה?

 

 לא קיימת בדיקת קרקע

מדוע המכרז אינו מגיע עם תוכניות,    .5
יכיל ₪  2500שמכרז שעלותו נו ציפי

תוכניות בסטטוס  בין מסמכיו גם
 למכרז, כפי הנהוג.

התכניות מגיעות בקובץ 
נפרד המצורף למסמכי 

 המכרז.



 
למסמכי המכרז  4.4על פי סעיף    .6

באגרים  2מופיעה הדרישה ל 
אנו לא רואים צורך ומחפרונים, 

ממשי אמיתי לדרישה הנ"ל. לא כל 
שכן דרישה זו יוצרת מערערת את 

ון בין הקבלנים הניגשים יהשוו
רת אפליה אשר פוגעת ויוצ למכרז

 בקבלנים אשר אינם קבלני עפר.

 

 לעיל. 2ראה תשובה 

 

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.  

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.  

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת 
 מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. על המשתתף במכרז לצרףהצעתו. 

 

 אבוחצירה עינבעו"ד       

 חוזים ומכרזים  מנהלת מחלקת

 מועצה אזורית חבל מודיעין    

 חתימה:__________________________ המשתתף : _____________________ םש
 


