
 

13.09.2020תאריך   
 200/12/792/2020 סימוכין:

 
 

         לכבוד
 

 משתתפי המכרז 
 

 א.ג, נ.,
 
 

 04/2020מכרז פומבי מס'  - 3הודעה מס'  
 -חלק א'  -מכרז קו ביוב מגני אביב 

 תשובות לשאלות הבהרההודעה על שינויים ו
 

 ובמועד להגשת ההצעות וזאת כדלקמן: על שינוי בתנאי סף להודיעכםהרינו  .1
 
 

 יוחלף בתנאי הסף שלהלן:למסמך א' )תנאי המכרז והוראות למשתתפים( ( 3) 2תנאי סף  .א
 

 
קבלנים בעלי ניסיון קודם ומוכח אשר ביצעו בעצמם*, בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה 

מ"מ ומעלה בהיקף כספי  450בקוטר  בגרביטציהביוב  הנחת קווי פוליאתילן עבודות
)לא כולל מע"מ( בפרויקט אחד או במס' פרויקטים )ובלבד  ₪מיליון  3של לפחות  מצטבר

לא כולל מע"מ( אשר  ₪מיליון  1ובכל פרויקט ביצעו עבודות כנ"ל בהיקף של לפחות 
  )כולל(. 2020ועד שנת  2015במהלך השנים התחילו בביצוע ונמסרו למזמין 

 
 

הנו ניסיון  הנ"ל 3 בס"קהסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש  למען -אשר ביצעו בעצמם  *
עבודות שבוצעו )של המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה. 

 (.תנאי סף זה מטעם המציע באמצעות קבלני משנה אינן עונות על דרישות

 
 מתוקן בהתאם לתנאי הסף המעודכן. 7טופס  ' בנספח להודעה זו כמצ"ב  .ב

 

 21.09.2020תאריך וזאת ל נדחההמועד להגשת הצעות במסגרת המכרז שבנדון  .ג
 .10:00-12:00בין השעות 

 
)בין היתר אין שינוי  יתר הפרטים הם ללא שינוי וכפי שפורסמו בהזמנה ובמסמכי המכרז

 .במועד תוקף ערבות ההצעה(
 

 תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו.נספח א' מצ"ב להודעה זו כ .2
 
הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל  .3

 המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
                                      
 מי לוד בע"מ                 

 
 

 



 

 
 

 תשובות לשאלות הבהרה – 3להודעה מס'  נספח א'

 מספר שאלה תשובה
 שאלה

 ללא שינוי.

מרבית עבודה הינה בשטח בור ולכן בה מרבית
 .דרש החלפת קרקע כללילא ת העבודה

במידה וכן יידרש לאחר התייעצות עם יועץ 
וזאת  ,כפי שצויןקרקע יש להביא חומר נברר 

ות אינו מתאים לסוג מכיוון שחול דיונ
 הקרקע הקיימת.

 התייחסות יועץ הקרקע תינתן לזוכה במכרז.

שעטיפת הצינור תהיה מחול דיונות יודגש 
 .כנדרש וכפי שכלול בסעיף

 

מילוי מובא מחומר נברר  01.51.03.100סעיף 
 )מצע סוג ג'(...

לא  החומר אשר מופיע בסעיף )מצע סוג ג'(
מתאים למילוי תעלות, כמו כן לא יהיה ניתן 
להגיע להידוק מקסימלי. כדי להגיע להידוק 

מקסימלי מצע סוג ג' צריך להיות מוחלף 
בחול דיונות מובא ומחירו של החול הוא שונה 

 בהתאם.

 

1. 

 

מבוצעות במסגרת מכרז זה העבודות מרבית 
 שטח בור.ב

הקבלנים, עבודות במסגרת כפי שצוין בסיור 
עבודות מעבר . S16שוחה ל ינן עדהמכרז זה 

  תבוצענה במכרז נפרד.  S16 לשוחה 

מ"מ שעובר בכביש הינו  710אורך הקו קוטר 
מ' של קו קוטר  90 -יש עוד כועליו מ'  140 -כ

מחיר העבודה למ"א כולל דיפון כפי  .מ"מ 200
שמופיע בכ"כ ובמפרט ללא תוספת תשלום, 

י טכן ישולם לקבלן על רוחב חפירה תאורול
  .ס"מ מכול צד 30של קוטר הצינור + 

 

פתיחת כביש ע"י ניסור  01.57.02.311סעיף 
אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים 

משתלבות לרבות אבני שפה..... ותיקונם 
לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה 

 לרבות שחזור המבנה. 

מ"ר אך  400-בכתב כמויות הסעיף הוא ל
מ"א  500הסעיף הזה ספציפי נמצא בקטע של 

מ',  3-5כאשר עומק החפירה הוא בין 
מ' ולכן  3-2הפתיחה לרוחב תהיה בסביבות 

מ"ר  1000-יש צורך להעלות את הכמות ל
 לפחות.

 

2. 

 ללא שינוי.

 .מחורים הינם לפי מחירון משב"שיכל הת
 .מ' ממבנה כביש 1פחות 

כביש ע"י ניסור  פתיחת 01.57.02.312סעיף 
אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים 

משתלבות לרבות אבני שפה.... שחזור המבנה 
 ממטר עליון. CLSM-ומילוי חוזר ב

למה הכוונה ממטר עליון? מהסעיף כולל, 
או עוד שכבה של חומר,  CLSMהאם זה רק 

 ולמה המחיר נמוך? 

הסעיף לא הובן, אבקש לקבל הסבר מפורט 
 בדיוק כולל.לגבי מה הסעיף 

 

3. 



 

 

  

 ללא שינוי.

לא ניתן מכיוון שחלק גדול מהפרויקט נימצא 
 לפעול בהתאם מחויבוהתאגיד ברדיוס מגן גן 

 להנחיות משרד הבריאות

  HDPE 710צינורות  01.57.03תת פרק 

השיפועים לאורך הקו לפי התוכנית הוא 
, לא ניתן לבצע בצינורות פוליאתילן 0.4%

 שיפוע קטן.שיפוע רציף באחוז 

גם שהצינור מגיע מהמפעל במוטות, הצינור 
הוא גמיש ולכן לא יהיה ניתן לבצע שיפוע של 

0.4%. 

אבקש לשקול אפשרות לבצע בצינור פיברגלס 
 או בסוג צינור קשיח אחר.

 

4. 

 
 

 תוקן כמפורט לעיל.תנאי סף 

שנה בעבודות  30-לחברתנו ניסיון של כ. 1
להנחת צנרת ויש לציין כי הנדרש במסגרת 

לתנאי הסף נדיר ביותר וכמעט ואינו  3סעיף 
 קיים אצל קבלני התשתיות. 

דרישת נתונים נדירים הינה בלתי סבירה 
בעליל ומונעת מקבלנים ותיקים ובעלי ניסיון 

להתמודד במכרז תוך פגיעה משמעותית 
שוויון ובעיקרון התחרותיות, אשר בעיקרון ה

 הם עקרונות יסוד בדיני המכרזים. 

בהמשך לאמור לעיל, יצוין כי חברתנו  .2
מ"מ  450ביצעה קו ביוב פוליאתילן בקוטר 

מונח בגרביטציה בהיקף כספי העולה על 
קוטר  HDDוכן, הנחת קו בחפירה  ₪מיליון 

 .₪מ'/ 1.8-בהיקף כספי של  900

ו אנו בסיום עבודה עבור כמו כן, בימים אל
 900תאגיד מי לוד במסגרתה ביצענו הנחת קו 

מ"מ בחפירה )הקו עובד ופעיל( ובהיקף כספי 
 . ₪מ'/ 3העולה על 

בנוסף לאמור לעיל, יש לחברתנו עוד ניסיון 
רב בקווי פוליאתילן בקטרים שונים 

 ובהיקפים גדולים. 

בהתאם, נבקשכם לעדכן את תנאי הסף 
 המכרז גם עם הנתונים הנ"ל. ולאפשר ביצוע 

לעניין זה יודגש, כי חברתנו הינה  .3
מהמובילות בתחומה ובעלת מוניטין גבוה, 

ניסיון עשיר ויכולות ביצוע מרשימות 
ומוכחות בפרויקטים רבים מעין אלו, לרבות 

זה המוצע במכרז דנא עבור תאגידי מים 
 וביוב, תאגידים ציבוריים ורשויות מקומיות.  

5. 



 

 3נספח ב' להודעה מס' 

 לכבוד 

 מי לוד בע"מ 

 ג.א.נ.,

   7 טופס
 קודם והיקף כספי ואישור רו"ח  ניסיון על הצהרה

 

 

, הריני           _______________ _____אשר מוגשים על ידי _, שבנדוןהמכרז כחלק ממסמכי לבקשתכם, ו
 לאשר כדלקמן:

 ח.פ. ________________הריני להצהיר בזה כי המציע חב'  .1
 הינו: "(המציע" :)להלן ____________________

 

*, בין כקבלן ראשי ובין ובעל ניסיון קודם ומוכח אשר ביצע בעצמ (3) 2כנדרש בתנאי סף  .2
מ"מ ומעלה  450בקוטר  ביוב בגרביטציה הנחת קווי פוליאתילן עבודותכקבלן משנה 
)לא כולל מע"מ( בפרויקט אחד או במס'  ₪מיליון  3של לפחות  מצטברבהיקף כספי 

לא כולל  ₪מיליון  1פרויקטים )ובלבד ובכל פרויקט ביצעו עבודות כנ"ל בהיקף של לפחות 
  )כולל(. 2020ועד שנת  2015במהלך השנים מע"מ( אשר התחילו בביצוע ונמסרו למזמין 

 
 ו/או מי מטעמו.מצ"ב חשבונות סופיים חתומים על ידי המזמין 

 
 ( :3) 2להלן פירוט העבודות להוכחת עמידה בתנאי הסף 

 

תיאור העבודה, לרבות סוג 
 הקו

מועד התחלת 
 עבודות

 ומועד מסירה

 קוטר הקו
 היקף כספי

עבור מי 
 בוצעה

 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 



 

 

 
 

 

 
 

________________ ________________ 
 תאריך המשתתףחתימת 

 

 

 אישור רואה חשבון

"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף________________ )להלן: "___לבקשת 
המשתתף כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על 

מקובלים. הביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת  הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה 
של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות 

 לחוות דעתנו.

את המהותיות  משקפת באופן נאות מכל הבחינות הנ"להצהרה הלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו 
 .האמור בה

         תאריך:____________

 

 בכבוד רב,          

 רואה חשבון   
    

 


