
 

 
 2017ספטמבר  12שלישי  יום

 כ"א אלול תשע"ז
 לכבוד

 משתתפי המכרז
 2017/17משותף מ/ מכרז

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

 
 א.ג.נ.,

 
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 

 3מסמך 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

 



 התשובה השאלה מס'
 2ברגע זה קבלנו נוסח מתוקן של  1

הערבויות. מאחר והערבויות הוכנו והודפסו 
אבקש לקבל את  על יד הבנק והן בידינו

אישורך להגיש את המכרז עם הערבויות 
לפי הנוסח הקודם במבט לנוסח החדש אין 
 כמעט שוני אודה לך על תשובתך בהקדם. 

לא ניתן להגיש ערבויות מכרז הבקשה נדחית. 
 המתוקנותבנוסח השונה מנוסח הערבויות 

במכרז  2אשר צורפו למסמך הבהרות מספר 
 זה.

 חות אשר נגרמה לכם.אנו מתנצלים על אי הנו

ככלל, עבודת לילה הינה אפשרית כפוף  האם ניתן לעבוד בלילה? 2
לאישור מנה"פ ויחידי המזמין ובשים לב 
להוראות החוזה בעניין זה, לרבות סעיף 

 התמורה.
האם ניתן להשתמש במי ים עבור  3

 ההידוקים?
לא יאושר שימוש במי ים במסגרת הפרויקט 

 51כמפורט בפרק  לכל שימוש שהוא וזאת 
 למפרט הכללי 51.01.07.07סעיף 

"תוספת  51.02.0071בכתב הכמויות סעיף  4
ק"מ  20עבור פינוי החומר למרחק מעל 

למקום שפיכה מאושר" אנא תנו הגבלה עד 
 כמה המרחק הזה ולאיפה הפינוי.

במסמך הבהרות  10ראו תשובה לשאלה מס' 
 .2מס' 

ביום  בפרוטוקול מפגש מציעים שנערך 5
נרשם שישנם שני סוגים שונים  28/8/2017
מבוקר לכבישים ולא מבוקר  –של מילוי 

למגרשים, לאומת זאת במפרט הטכני 
ג שכל סוגי המילוי  51.2.3רשום בסעיף 

יהיו מבוקר ולא מצוין בשום מקום לגבי 
מילוי לא מבוקר, אנא הבהירו איזה סוגי 

 הידוקים דרושים והיכן.

עונים על  51.2.0261ו  51.2.0260סעיפים  
 השאלה.

מכרז זה בהיקף גדול וממקום באילת, אנא  6
תנו הערכה למועד ההגשה ולמועד בקשה 

להבהרות בשבוע נוסף על מנת שנוכל לתת 
 הצעה מיטבית ונכונה יותר.

 הבקשה נדחית.

 
 בהצלחה!

 
 בברכה,בכבוד רב ו  
 

 
 מפעלי מים וביוב אילת בע"מעין נטפים   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.
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 חתימה + חותמת       שם המציע         תאריך         


