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משתתפי המכרז
המועצה המקומית באר יעקב
שלום רב,

הנדון :מכרז פומבי מס'  12/20להקמת שתי בריכות איגום מים מבטון וחדר מכונות
מסמך הבהרות 1
המועצה המקומית באר יעקב (להלן – המועצה) מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת
המועצה לשאלה ,כפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה.
תשובת המועצה לשאלת ההבהרה ,מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו ,ככל שצורפו ,מתווספים
לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.
א .שאלות הבהרה:
מס'

שאלה

תוצאה

תשובה

.1

רשום "...אפשר ויהיה עיכוב
במתן היתרי
הבנייה" שאלתנו :מהו
הצפי לעיכוב ,האם מדובר
על חודשים בודדים או על
תקופה ארוכה יותר (מעל
חצי שנה) ?

אין צפי ,אפשר וההיתר ינתן
בקרוב ואפשר שיינתן בשלב
מאוחר יותר.

נדחה.

.2

מצוין שקיימת קרקע
מזוהמת בשטח
.שאלתנו :סעיף 01.02.040
שבכתב הכמויות מתייחס
לאגרת הטמנה של פסולת
רגילה בלבד .כיצד ישולם
עבור הטמנת קרקע מזוהמת
?

הקבלן לא יטפל בקרקע
מזוהמת ולא יקבל תשלום בעד
קרקע מזוהמת.

נדחה.

.3

נספח י"ג שבחוברת המכרז:
"הצהרה בדבר תנאי קרקע
בלתי צפויים וביקור באתר"
שאלתנו :האם ניתן לשנות
את נוסח ההצהרה ולהגביל
אותה בנתונים של דו"ח
הקרקע ,וזאת בעקבות
העובדה שלא ניתן למציע
"לנחש" על תרחיש אפשרי
כלשהו ולא ניתן לבצע סקר
קרקע נוסף בשלב המכרז.

לא .הקבלנים מוזמנים להגיע
עצמאית למקום (ניתנה כתובת
במסמכי המכרז).

נדחה.

.4

.5

6
.7

.8

.9

אין שינוי בהוראות המכרז.

"בסעיף  1.7.3שבתנאים
כלליים למכרז נרשם" :
התמורה לקבלן בגין
חשבונות הביניים תשולם
לא יאוחר מ 60-יום מתום
החודש שבו הומצא לחברה
המנהלת החשבון ,הכולל את
כל הפרטים והמסמכים
הנדרשים כאמור בחוזה
ההתקשרות ,או עד לתום 10
ימי עסקים מיום קבלת
המימון מרשות מקרקעי
ישראל במועצה ,המאוחר
מביניהם ".שאלתנו :כיצד
תשולם לקבלן התמורה
במידה של איחור רב בקבלת
כספי המימון וזאת על אף
שלקבלן התחייבות חתומה
ומאושרת כדין ע"י החשב
המלווה .כאמור ,בסעיף
 .1.7.4בנוסף ,באיזה שלב
ובאיזו תדירות נמסרת
ההתחייבות הנ"ל לקבלן ?"
בהתאם להנחיית הגורם
האם ניתן לבצע סיור עם
המתקצב ,לא יבוצע סיור
אחד מנציגי המועצה?
קבלנים לעבודה זו .יחד עם זאת
הקבלנים מוזמנים להגיע
עצמאית למקום (ניתנה כתובת
מסמכי המכרז).
בסעיף  2לתנאים הכלליים
איפה מפורסם תנאי הסף?
בחוברת המכרז.
מדובר בפרויקט הדורש ידע
בקשה לשינוי נוסח תנאי
ושימוש בחומרים ייעודיים
הסף מס':2.3 :
למבנים אוצרי מים :בטונים
מיוחדים ,חומרי אטימה ואצרי
מים שיישומם הינו קריטי
להצלחת הפרויקט לרבות
שיטות הביצוע והיישום
בהתאם .מבנה הבריכה הינו
מבנה בטון אוצר מים ובין
הייתר קירותיו דרוכים.
בניית בריכת שחייה אינו דומה
האם ביצוע בריכות שחייה
לבניית בריכת איגום למים ,יחד
עונה על הדרישה?
עם זאת ,ככל שהקבלן ביצע
דריכה בבריכות כפי שנדרש
בתנאי הסף ,היקף עבודותיו
מתאים לתנאי המכרז וכד' –
הוא מוזמן להציע הצעה במכרז
זה
אין שינוי בתנאי הסף .מדובר
דרישה לשינוי תנאי הסף
בעבודה עם מומחיות מיוחדת
מס' .2.2 :במכרז
ולכן חשוב כי המציע יהיה בעל
ניסיון נדרש ורלוונטי ובעל

עמוד  2מתוך 3

נדחה.

נדחה.

נדחה.
נדחה.

נדחה ,כמפורט בתשובה.

נדחה.

היקפים בהתאם לביצוע
העבודה נשוא מכרז זה
בכבוד רב,
רו"ח דני אורן
מ.מ מנכ"ל המועצה וגזבר

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .כל נושא שאין לו התייחסות משמעו ,כי ההבהרה ו/או
ההסתייגות נדחית .אי התייחסות משמע דחייה .על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו
כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

_______________
תאריך

_______________
שם המציע
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_________________
חתימה  +חותמת

