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  לכבוד 

   6/2021משתתפי מכרז 
  

  שלום רב,
  

  בעיר אור יהודה 1046לביצוע עבודות פיתוח שלב א' בתמ"ל  6/2021הנדון: מכרז פומבי משותף מס' 
  2מסמך הבהרות מס' 

  
  ביחס למכרז שבנדון.מוגשות לכם בזאת תשובות הבהרה  .1

הסעיף והעמ'  
הרלוונטיים 

  במכרז

  תשובה / הבהרה  שאלה

 42.6.0010ס'    1
  לכתב הכמויות

לאחר עיון במסמכי 
המכרז הנ"ל, נבקש לקבל 

הבהרה בנוגע לסעיף 
שבכתב  42.6.0010

  הכמויות

  אין פירוט נוסף מעבר למפורט בכ"כ:
"פרגולה מפרופילים, צינורות מתכת וקירוי עץ 

  "2.5מ' או רשת עץ, בגובה  2.5/1.5מאלמנטים בגודל 
  פרט יועבר עם תוכניות לביצוע.

מעל ספסלים  4612הפרגולות ממוקמות לאורך דרך 
  ואזורי ישיבה.

  .הפרגולות מופיעות בקובץ פיתוח מצורף
ס'  227עמ'   2

  א'40.3.3
כתוב כי "הקבלן יגיש 

תוכניות ליצור והתקנת 
פרגולה בהתאם לתוכניות 

הכלליות המצורפות 
לחוזה כולל אישור 

קונסטרוקטור". נבקש 
לקבל הכוונה לתוכניות 

  .הנ"ל

  הפרגולות מופיעות בקובץ פיתוח מצורף 
מעל ספסלים ואזורי  4612ממוקמות לאורך דרך ו

  ישיבה
  פרט יועבר עם תוכניות לביצוע.

  

 4.4נספח א ס'   3

 8עמ' 

  

האם ניתן להגיש ניסיון 
של עב' מים וביוב 

כמתבקש גם עבור גופים 
ציבוריים נוספים ולא רק 

  עבור תאגידי מים ?

  לא.

 4.4נספח א' ס'   4

 8עמ' 

  

האם ניתן להציג ניסיון 
של עב' מים וביוב החל מ 

כמו הדרישה   1.1.2013 –
  ? 4.3סיון בסעיף ילנ

  לא.

 4.3נספח א' ס'   5

  8עמ' 

המלצה לציון  – 2טופס 
איכות, עקב גופים 

ממשלתיים שלא נותנים 
האם  -עקרונית המלצות

ניתן להסתפק באישור 
  ביצוע?

  .2לטופס  לא יתקבל מסמך חלופי . נדגיש כילא

 23כתוב "יתקין הקבלן   9.2ס'  54עמ'   6
שלטים במידות שלא יקטנו 

 מ..."
אני מניח שזו טעות, וכוונת 

המשורר הייתה שלושה 
סעיף  96שלטים כמו בעמוד 

: "על הקבלן להכין ולהציב 19
) 3באתר העבודה שלושה (

 שלטים על חשבונו.".
 אבקשכם הבהרה 

  

טעות סופר, על הקבלן להתקין שלושה נפלה  54בעמ' 
  96בעמ'  19שלטים בהתאם לסעיף ) 3(

סיון יבחוברת ההליך מצוין "נ  2.4ס'  4עמ'   7
מוכח בתכנון של פרויקטים 

בחוברת  4הסעיף לא מוכר לנו ולא מופיע בעמ' 
  המכרז
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של משרדים בהיקף של 
מ"ר לכל הפחות" 20,000  

בשל אופי הפרויקט האם 
סיון יאפשר לכלול בתוך הנ

המוכח "פרויקטים 
היקף ב  שרדים/מבנ"צמ של

מ"ר לכל  20,000כולל של 
 הפחות"

  
 

נבקש כחלופה בעמידה בתנאי   4.4.1ס'  9עמ'   8
שביצוע קו מאסף  4.4.1סף 

לביוב במי תהום בקוטור 
מ'  800מ'מ ובאורך  1,000

 יהיה עמידה בתנאי הנ"ל

  הבקשה נדחית.

נא אישורכם שכתנאי לעמידה   4.4.2ס'  9עמ'   9
הנחת קווי  4.4.2בתנאי סף 

מים בשטח אורבני לרבות 
חיבורי צרכן, הידרנטים , 
PE100 מ"מ  200או ש"ע  

 ניתן להגיש קווי פלדה .

  הבקשה נדחית.

נא אישורכם שכתנאי לעמידה   4.4.3ס'  9עמ'  10
הנחת קווי  4.4.3בתנאי סף 

ביוב גרביטציונים בחפירה 
  פתוחה מסוג 

PVC בטון// PE/  

 ניתן להגיש גם קווי פלדה.

  הבקשה נדחית.

העובדה שהמכרז הינו לאור     11
מכרז מורכב שכולל בתוכו 
מידע רב ולאור העובדה כי 
הוא דורש השוואה בין מסמכי 
המכרז לטובת עמידה על 

וח הזמנים ל ,דרישותיכם
הנקוב להגשה אינו מספק 
ומשכך אנו נבקש לדחות את 

מועד הגשת המכרז ליום  
21/04/2021.  

  
  הבקשה נדחית.

    

  ת פיתוחותכניהכולל  zipקובץ מצורף      12

 57.2.0160 סעיף  13

  הכמויותכתב ל

כי תבהירו שנפלה טעות בקש נ
שצוין  ליחידה במחיר

לכתב  57.2.0160 סעיף ב
  ח."ש 55 -הכמויות

 הנכוןהמחיר  .57.2.0160בסעיף סופר נפלה טעות אכן 
  ח כפי שצוין."ש 55ח ולא "ש 550הנו  ליחידה

  
  

               
  בברכה, 

  
  החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ                  תאגיד מי שיקמה בע"מ

  
  

אני ______________ נציג מוסמך מטעם חברת _______________, מאשר כי קראתי והבנתי את מסמך תשובות 
  ההבהרה ואני מצרף אותו להצעתי.
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___________________  

  חתימה                              
 


