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לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות  17/2017מ/מס' משותף מכרז פומבי הנדון: 
עפר, פריצת כבישים וסלילה, מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית 

  באילת 2מים וביוב ברובע 
 2מסמך הבהרות מספר 

 
ועין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ ( החברה –בע"מ )להלן אילת )חכ"א( החברה הכלכלית 

והתאגיד ת החברה ות הבהרה ותשובובזה להעביר לעיונכם שאל יםמתכבד( התאגיד –)להלן 
 .אלה ותלשאל

 
 :שאלות הבהרה .א

 התשובה השאלה מס'

נבקש לקבל דוח קרקע בכדי שנוכל לאמוד  1
בצורה נכונה את מחירי סעיפי החפירה 

משמעותי  והטיפול בחומר, המהווים חלק
 מאומדן הפרויקט.

 .דו"ח הקרקע למסמך הבהרות זהמצ"ב 

נבקש בדיקתכם למחירי הסעיפים הבאים,  2
 בהם המחירים נמוכים ביותר:

חפירה ופינוי חפירה, סעיף  .א
חפירה כולל הובלה עד  51.02.0070

 . ק"מ 20
הסעיף כולל גם  51.02.0071סעיף 

תשלום אגרה לגופים הרלוונטיים, 
 .טון₪/ 35-כבעלות של 

 51.02.260,261סעיפים  .ב

יש לשקלל את כל  לא יהיה שינוי במחירים
 ההצעה בהנחה הניתנת.

נבקש לקבל את כתב הכמויות למכרז  3
 וכו'( EXL, SKNבפורמט דיגיטאלי )

 הבקשה נדחית.

  :נוסח הערבות למכרז 4
נבקש אישורכם לשינוי נוסח הערבויות 

וזאת למכרז בהתאם לדפים המצורפים, 
 מאחר ואין הגדרות למדדים ולריביות

רצ"ב לשימושכם נוסח ערבויות הגשה 
 .מתוקנות)ערבויות מכרז( 

 

 



נבקש לדחות את מועד הגשת ההצעות  5
למכרז עקב מורכבות במכרז ופרק הזמן 
הקצר העומד לרשותנו בלמידת החומר 

 ובהתארגנות מול קבלני משנה, ספקים וכו'.

הצעות במכרז שבנדון המועד האחרון להגשת 
והודעה  14:00בשעה  18/9/2017ליום  נדחה

 על כך פורסמה ונמסרה למשתתפי המכרז. 
 בשלב זה לא תהיינה דחיות נוספות.

לא מצאנו במסמכי המכרז דו"ח קרקע  6
ו/או תוצאות בדיקות סקר קרקע שבוצעו 

באתר העבודות. נבקש לקבל מסמך כזה או 
 ומאפייניהמידע על סוג הקרקע הצפוי 

 לעיל. 1ראו תשובה לשאלה 

נבקש לקבל קבצי תכנון חב' מהוד )תכניות  7
, יודגש כי זהו pltע"ע וכבישים( מסוג 

פורמט שאינו ניתן לשינוי ובכל מקרה הוא 
ישמש להכנת ההצעה בלבד ולא כמסמך 

 מחייב.

 הבקשה נדחית.

 בכתב הכמויות 8
בתאור הסעיף רשום  – 51.02.0070סעיף 

לעניות דעתנו יש להשמיט  –מילוי וגריסה 
את המילה גריסה מאחר ותהליך הגריסה 

. 51.02.0261 – 21.02.0260מופיע בסעיפים 
לקו"ב עבור חפירה ₪ /  15כמו כן, מחיר 

ק"מ הינו נמוך מאוד  20וסילוק עד 
אבקשכם לשקול העלאת המחיר ועדכון 

 תאור הסעיף.

 הבקשה נדחית.
אין שינוי בתאור הסעיפים ו/או בממחירי 

 היחידה. 

 במפרט הטכני המיוחד 9
חפירה וחציבה )סעיף  – 51.2.1סעיף 

בכתב  51.02.0071וסעיף  51.02.0072
סעיף הכמויות(, בכתב הכמויות לא מופיע 

להפנות , לפיך יש לתקן / 51.02.0072
 (.51.02.0071-ו 51.02.0070)לסעיפים 

 51.02.071,  51.02.70לסעיפים יש להתייחס 

מילוי בכבישים, במגרשים  – 51.2.3סעיף  
, 51.02.260ובשטחי פיתוח )סעיפים 

בכתב הכמויות(, לא מופיע  51.02.0072
, לפיכך יש 51.02.0072בכתב הכמויות סעיף 

, 51.02.0260לתקן / להפנות לסעיפים )
51.02.0261 ,51.02.0200.) 

 51.2.260, 51.2.261 לסעיפיםיש להתייחס 

סעיף זה מדבר על פינוי  – 51.02.0071סעיף  10
ק"מ, אולם לא מתייחס  20מעל מרחק של 

אבקש לקבל הבהרה  –עד לאיזה מרחק 
 לעניין המרחק.

סילוק יש להתייחס לפינוי חומר לאתר 
 פסולת נימרה.

 –עבודות אספלט  – 51.04תת פרק  11
המחירים הינם נמוכים מאוד הן בהתייחס 

למחירי השוק והן בהתייחס למחירים 
במכרזים אחרים, אבקש לשקול העאלת 

 לפחות. 20%-המחירים ב

אין שינוי במחירים יש לשקלל את כלל 
 ההצעה  בהנחה הניתנת.

 -עבודות ואבני שפה  – 40.01תת פרק  12
המחירים הינם נמוכים מאוד הן בהתייחס 

למחירי השוק והן בהתייחס למחירים 
במכרזים אחרים, אבקש לשקול העאלת 

 לפחות. 30%-המחירים ב

אין שינוי במחיר אבני השפה ויש להיצמד 
 לדגם "חריש" המוזכר בכתב הכמויות.

אבקש הסכמתכם לדחיית מועד הגשת  13
ימים על מנת לבחון את כתב  המכרז בשבוע

הכמויות בצורה היסודית ביותר והגשת 
 הצעה מתאימה. 

 לעיל. 5ראו תשובה לשאלה 



לחוברת  3א' בעמ' 1.9.1הוספת סעיף קטן  14
 המכרז.

, לאחר 1.9לחוברת המכרז, בסעיף  3בעמוד 
,  יתווסף סעיף קטן נוסף 1.9.1סעיף קטן 

 כדלקמן:
 
ביצתוע כיכר תנועה בצומת סיום א' 1.9.1"

 6תוך  –הרחובות חטיבת הצנחנים והאגס 
 "חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

עדכון פרטים, תכניות וסעיפים בכ"כ )ללא  15
 שינוי במחירים( 

 רצ"ב: 
, 08.03.057, 08.03.056עדכון סעיפים  .1

  .08.03.057 – 2ומבנה  08.03.595
לפי עמודי תאורה  100עדכון גיליון  .2

 2ה ורקובץ מהד
 

 בהצלחה!
 

 בברכה,בכבוד רב ו  
 

 
 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ  בע"מאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 

 
 
 

 , מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.על נספחיומסמך זה, 
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

 
 

_______________  _______________  _________________ 
 חתימה + חותמת       שם המציע         תאריך         


