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 עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה  01/2022מכרז פומבי מס'  הנדון:

 1מס'  והודעה על עדכון כתב כמויות  מענה לשאלות הבהרה
 

 

 . 13:00בשעה   30/1/2022עד ליום   -מועד אחרון להגשת הצעות ללא שינוי  .1
 

,  17/1/2022ביום  שהופץ למשתתפיםסיור קבלנים תשומת לב המציעים לפרוטוקול  .2
 הכולל גם טופס הצעת מחיר מעודכן.  

 
החברה מבקשת להודיע כי בהתאם לדרישות חב' חוצה ישראל, קיימת דרישה להוספת  .3

ק  סוף  סגר  )קלפה(  שסתום  חופשי   20ו  ואוגן  אוגן  מתאם  כולל  תוכנית  מצורף    -" 
כן לכתב    18/1/22ליום    נתמעודכ  125/22-4 חוצה ישראל. כמו  בהתאם לדרישת חב' 
 כדי לתת מענה לאותה דרישה.  57.1.200נוסף סעיף התיאורי הכמויות 

  תיאורי/פאושלי מעודכן כתב כמויות  ו  18/1/22ליום    נתמעודכ  125/22-4ורף תוכנית  מצ
-ההנחה המוצעת/מחיר פאושלי לביצוע העבודות    ₪  884,325ע"ס    23/1/2022מיום  

 תייחסו לכתב הכמויות המעודכן.  י
 

 - במשרדי החברה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ומענה החברה  .4

סעיף במכרז   מס"ד
 עמוד  /

 תשובה  שאלה  

,   2נספח ה'  .1
 .  5נספח ה'

ישנה אי התאמה במסמכי החוזה  
החשבון    54בעמוד   רואי  הצהרת 

עבודות   נדרש  2018-2020לגבי   ,
להציג היקף עבודות נשוא המכרז 

מיליון ₪ לשנה בשנים    3של לפחות  
2018 ,2019  ,2020. 

מספר   הוכחת    57בעמוד  נדרשת 
בין   המכרז  נשוא  לעבודות  ניסיון 

  1ועד היום של לפחות    2016השנים  
 מיליון ₪  

 
האם הדברים אינם סותרים? 

 אבקש הבהרה בנושא. 

 אין סתירה.  
 

ה' משתתף   2נספח  )הצהרת 
רו"ח(   לצורך   –ואישור  הינו 

הוכחת עמידת המציע בדרישת 
בסעיף   הסף   4.3הסף  לתנאי 

)הנוגע למחזור כספי של במכרז  
 המציע(.  

 
 

ה' ניסיון(      5נספח   –)תצהיר 
ניסיון   הוכחת  לצורך  הינו 
הסף  בתנאי  כנדרש  המציע 

 לתנאי הסף.      4.2בסעיף 
 

את    2נספח ה'  .2 שסוקרים  החשבון  רואי 
החברה מבקשים להגיש נוסח אחר  

)מצורפת  54להצהרה בנספח עמוד  
 ההצעה לנוסח לאישור( 

בנוסח   רו"ח  ניתן לצרף אישור 
)ה'  ( 2המצורף למסמכי המכרז 

לצורך  אחר  נוסח  בכל  או 
הוכחת עמידת המציע בדרישת 
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 4.3הסף של מחזור כספי )סעיף  
 לתנאי הסף(  

 
 
 

 חייבות את המציעים.  חברה מהודעות ההבהרה מטעם ה
 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.  

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך  
להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו  

 בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 מטעמכם.נשמח על הגשת הצעה 

 
 
 
 
 

 בברכה,
 ציון-איתן בן
 מנכ"ל  

 העתק:משתתפים.

)_____    1תשובות הבהרה מס'  מאשר בזה כי קבלתי את     ___________________אני הח"מ  

  01-2022מכרז מס'    עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליהלפרוייקט    דפים(

 ואפעל בהתאם להוראות.מסכים לתוכנו 

 : ________________. קבלןשם ה

 : _____________. קבלןחתימת ה

 _____________.תאריך:

שעות   24, תוך  03-9000622פקס:להחכ"ל  ]יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום למשרדי  

 ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה[.
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