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 משתתפי המכרז 
 
 

 א.ג, נ.,
 
 
 
 

תשובות  – מכרז קו ביוב מאסף צפוני לוד 05/2020מכרז פומבי מס'  - 2הודעה מס'  הנדון: 
 לשאלות הבהרה

 
 תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו.נספח א' מצ"ב להודעה זו כ .1
 
הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל  .2

 המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
 
 
 בהוראות מסמכי המכרז.אין באמור בפרוטוקול המצ"ב, כדי לגרוע מהאמור  .4
 
 .12:00-10:00בין השעות  05.07.2020בתאריך  המועד האחרון להגשת הצעות הינו .5
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

                                      
 מי לוד בע"מ                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 תשובות לשאלות הבהרה -נספח א'

 מספר שאלה תשובה
 שאלה

למטר אורך  ₪ 1570המחיר הינו  תוקן, 
 (.57.002.098)עבור סעיף 

 

 PVCצינור  57.002.108למה סעיף 

 5.25-4.76בעומק 

  PVCצינור  57.002.098יותר זול מסעיף  

 4.75-4.26בעומק 

1. 

המחיר מתוקן  – 57.002.354עבור סעיף 
 ש"ח ליח'. 25,000הינו 

 

 57.002.354וסעיף  57.002.352למה מחיר בסעיף 
 אותו דבר למראות שעמק תאים שונה.

 

2. 

מתייחס  -51.001.360עבור סעיף 
לעבודת פתיח ושחזור כביש ברוחב 

 הנדרש.
מתייחס למילוי  -57.002.312עבור סעיף 

 החוזר על הקו בתוואי הכביש.
המילוי הוא מעל שכבת עטיפת החול 

 המהודק של הצינור ועד למבנה הכביש.
ילוי החוזר )עובי ועומק( הגדרת המ

נגזרים מהפרט להנחת צינור בכביש 
אשר יצורף בסט התוכניות לקבלן 

 הזוכה.
המילוי החוזר יהיה מעל לעטיפת החול 

 ועד למבנה הכביש .
התשלום על סעיף זה עפ"י פרט להנחת 

 צינור בכפוף לאישור המפקח. 
 

 05\2020היום קיבלנו כתב כמויות מכרז 
 קיימים סעיפים לפתיחת כביש דומיםבכתב כמויות 

 עם מדידה לפי מ"ר   51.001.360
 ס"מ ) המחיר רק לשכבה עליונה( 650כתוב סעיף עד עומק 

 וסעיף שני
 מדידה לפי מ"ק 57.002.312

 מתייחס סעיף CLSMלא רשום בסעיף לאיזה עומק ועובי 
 בחוברת מכרז אין מפרט לביצוע סעיפים הנ"ל

 ומי מקבל החלתה אין הגדרה איך מודדים
 על תשלום לפי הזה סעיפים.

 

3. 

הסכום אינו כולל רק את היקף הכספי 
של השוחות והנחת הקווים, ההיקף 

מתייחס לכל  הכספי הנדרש בתנאי הסף 
של הנחת קווי ביוב הפרויקט 

הסדרי תנועה, לרבות )בגרביטציה 
 שיקום וכו'(.

מצוין בסעיף כי הניסיון הנדרש הוא הנחת  –לתנאי הסף 3סעיף 
מיליון  3קווי ביוב בגרביטציה עם היקף כספי מצטבר של לפחות 

, השאלה הנשאלת היא האם בהיקף הכספי הנדרש הוא כולל  ₪
 השוחות או הנחת צינורות בלבד. 

4. 

 כן.

 חלופות: 2כמפורט בתנאי הסף יש 

עבודות כנדרש בתנאי הסף  -חלופה אחת
לא  ₪ליון ימ 3כספי מצטבר של  בהיקף

 לפרויקט אחדכולל מע"מ 

 

כי נדרשת עבודה אחת  בסעיף זה מצוין -לתנאי הסף 3סעיף 
 1או מס' עבודות ע"ס   ₪מיליון  3ע"ס מצטבר של לפחות 

 ₪מיליון  2, האם אנו יכולים לציין עבודה אחת ע"ס  ₪מיליון 
 .  ₪מיליון  1ועבודה נוספת ע"ס 

 

5. 



 

 

עבודות כנדרש בתנאי  –חלופה שנייה 
מיליון  3הסף בהיקף כספי מצטבר של 

 במספר פרויקטיםלא כולל מע"מ  ₪
ובלבד ובכל פרויקט ביצעו עבודות כנ"ל 

לא כולל   ₪מיליון  1בהיקף של לפחות 
 מע"מ

 התשובה שלילית.

לא יתקבל ניסיון קידוח אופקי בסניקה 
 כעומד בתנאי הסף

בסעיף זה מצוין כי נדרש ניסיון "עבודות  –לתנאי הסף 4סעיף 
הנחת קווי ביוב באמצעות קידוח אופקי", השאלה הנשאלת 

 היא האם ניתן להציג כניסיון קידוח אופקי בסניקה. 
 

6. 


