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לכבוד:
משתתפי המכרז
מכרז פומבי מס'  05/2018לביצוע עבודות תחזוקה ,שיקום ופיתוח מערכת הולכת המים והביוב ברחבי
העיר הוד השרון

מסמך הבהרות מס' 1
.1

מס'
סידורי

תאגיד מי הוד השרון בע"מ (להלן" :התאגיד") מתכבד להשיב לפניות ושאלות שהתקבלו
במשרדי התאגיד כדלקמן:
המסמך אליו
מתייחסת
השאלה

.1

הסכם

.2

כתב כמויות

.3

כתב כמויות

.4

כללי

.5

תנאי המכרז

מס' סעיף
במסמך

השאלה

תשובה

13.5

ההסכם מפנה לסעיפים  13.5ו13.6-
(למשל בסעיף  21.1להסכם אולם סעיפים
אלה אינם קיימים.

בכל מקום בהסכם בו קיימת
הפנייה לסעיף  – 13.5ההפניה
הנכונה הינה לסעיפים 14-13
להסכם.

13.6

מה ההפניות הנכונות ?

בכל מקום בהסכם בו קיימת
הפנייה לסעיף  – 13.6ההפניה
הנכונה הינה לסעיף 15
להסכם.

-

האם קיימת הגבלה במספר הפיצוצים
במכרז "חודשי" הכלולה בסעיף 02.201
?

מצורפת בזה טבלה 8.10
לכמויות התיקונים שיש
לבצע ,ואשר התמורה עבורם
כלולה במחיר התמורה
החודשית .מעל הכמות
המפורטת ישולם לקבלן עבור
כל פעולה הסכום כפי
שמפורט בכתב הכמויות.

01.201

האם שיקום מדרכות ואספלט הינו כלול
במחיר תיקון הפיצוצים

שיקום מדרכות ואספלט כולל
חומרים כלולה במחיר
התמורה החודשית לקבלן
כמפורט בסעיפים
הרלוונטיים (מצורף בזה
תיקון לסעיף  7.2.1.1ס"ק 16
במפרט הטכני וכן סעיף 8.2
ס"ק א )9

האם שימוש בחומרים של מצע ,אספלט ,
ריצןף בפיצוצי מים זה לפי דקל ?

כל מחירי החומרים יילקחו
ממחירון דקל בניכוי הנחה
של  20%או ממחירון משכ"ל
נטו בניכוי הנחה של .10%

האם קיימת בנוסף לאחוז ההנחה עוד
מיטיב לזכייה במכרז ?

ההצעה הזוכה תהא ההצעה
אשר תעמוד בכל תנאי הסף,
ויוצע בה אחוז ההנחה הגבוה
ביותר וזאת מבלי לגרוע
מסמכות הוועדה שלא לקבל
הצעה כאמור במקרה של
מחיר לא סביר או תכססני

02.201

-

-

.6
8

תנאי המכרז

האם הסיווג הקבלני הנדרש במכרז
תואם למכרז זה ?

-

מסמכי המכרז יוותרו ללא
שינוי

טבלה  :סיכום הפעולות המוכלות בתמורה החודשית
 8.10סיכום הפעולות האחזקה הנדרשות
כמות כלולה בתשלום חודשי

פרוט הפעולה
תיקון פיצוצי מים

עד  300בשנה (מצטבר שנתי)

תיקון פיצוצי ביוב

עד  100בשנה (מצטבר שנתי)

תיקון מכסי ביוב

עד  100בשנה (מצטבר שנתי)

פיצוצי מים פרטיים

עד  50בשנה (מצטבר שנתי)

קריאות שונות בנושאי מים וביוב

עד  600בשנה (מצטבר שנתי)

תיקון לסעיף  7.2.1.1סעיף ( 16יש להוסיף)
תיקון כביש או מדרכה בכל רוחב שהוא ועד אורך של  20מ' כלולה במחיר התמורה החודשית או מחיר
היחידה .כל אורך מעל  20מ' ישולם על פי כתב כמויות המתבסס על מחירון דקל בניכוי  20%שיגיש
הקבלן ויאושר ע"י המפקח .
תוספת לסעיף  8.2א' ( 9יש להוסיף)
תיקון כביש או מדרכה בכל רוחב שהוא ועד אורך של  20מ' כלולה במחיר התמורה החודשית או מחיר
היחידה .כל אורך מעל  20מ' ישולם על פי כתב כמויות המתבסס על מחירון דקל בניכוי  20%שיגיש
הקבלן ויאושר ע"י המפקח .
.2

המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות .מובהר ,כי אין באמור בהודעה זה לגרוע
מהוראות מסמכי המכרז ,אלא אם כן נאמר כך במפורש.

.3

אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.

.4

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת
חותמת החברה .המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.5

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי
המכרז .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו
לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה
במפורש.
בכבוד רב,
עופר ברש ,מנכ"ל

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.

