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 תשובות לשאלות הבהרה למכרזי מסגרת 

 20/20;  19/20;   18/20;   17/20מס' : 

 

   17/20מכרז מסגרת  מס' 

 הזוכים?  4מלש"ח הוא לכל קבלן או מתחלק בין  4.334האם סכום  ש.
)ע"פ טבלת סיווג של  1- הינו תקרה לסיווג כספי המתאים לסיווג ג' מלש"ח 4.334הסכום  ת.

  4.334  עדרשם הקבלנים(, המשתמע מכך כל עבודה לפרויקט מוצע תהיה בסכום של 
 . 1מלש"ח ומיועד לקבלן 

 לעניין תשלומים כגון הסדרי תנועה שיטור פינוי פסולת  ש.
שיידרש ע"פ תעריף "דקל" נכון   עניין זה יהיה ע"פ כתב כמויות לכל  פרויקט ככל ת.

 .  2020לנובמבר  
 

  18/20מכרז מסגרת מס' 

 האם פרויקט בשלב מסירה יכול להיחשב כפרויקט במניין הפרויקטים ?  ש.
לחוברת המכרז מתייחס לשאלה , עמידה בסעיף זה כולל   5א  עמ' -למסמך   6.5סעיף  ת.

הפרויקט בשלב מסירה להיחשב כפרויקט במניין  לחוברת המכרז  יכול  24עמ'  2-מסמך א
 הפרויקטים. 

 לחוברת המכרז  5עמ'   "עבודות פיתוח"א  -למסמך 6.5לעניין סעיף   ש.
 לעניין זה נאמר בסעיף הנ"ל:   די באחת החלופות  ת.

 

  20/91מכרז מסגרת מס' 

 לעניין הוצאות הבטחה וציוד בטיחות  ש.
 עניין זה יבוא לידי ביטוי במפרטים, באוגדן הכחול ו/או בכתבי הכמויות   ת.
 האם המחירים הינם ע" דקל או דקל שיפוצים ?  ש.
 . 2020נכון לנובמבר   "דקל"ע"פ תעריף  ת.
 מהו הסכום המינימלי לביצוע כל עבודה?  ש.
מלש"ח  ועד  7.857 -אין סכום מינימלי לביצוע כל עבודה, יחד עם זאת העבודות יהיו:  מ  ת. 

 מלש"ח לפרויקט.   15.710
 האם אפשרי במקום שוטרים להפעיל מפקחי בטיחות מורשים  ש.
 אפשרי במקום שיטור פקח תנועה מורשה  ת.

 

 

  20/20מכרז מסגרת מס' 

ובחוברת החוזה של המכרז  בסעיף    8%בסיור קבלנים נאמר כי לא תהיה גביה של עוד  ש.
 כו' רשום שכן ?

לחוזה,  אכן לא תהיה   55(.)כו(  עמ' 1.1.)י(.)18נראה שנפלה טעות בסעיף הנ"ל )סעיף   ת.
הוצאות החברה לרבות פיקוח, תכנון וניהול  :   ימחק. אי לכך   8%גביה נוספת של 

 . אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו לחברה מכל חשבון שיוגש 8% -העבודות השווה ל
 

הערה: מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על המציע לצרפו  
 להצעתו כשהוא חתום על ידו.
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 שינויים / תיקונים 

 . 20/20;   19/20;   18/20;  17/20מסמכי מכרזי מסגרת 
 

 

  20/20מכרז מסגרת מס' 

כי   נאמר  קבלנים  עוד    לאבסיור  של  גביה  )סעיף    8%תהיה  הנ"ל  בסעיף   ,
".... תכנון וניהול העבודות  לחוזה,  נפלה טעות  ונרשם:     55(.)כו(  עמ'  1.1.)י(.)18

   אחוזים ..."  8%-השווה ל

תכנון  הוצאות החברה לרבות פיקוח,   (:55המילים )ס"ק כו  עמ' ו ימחק אי לכך  
אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו לחברה מכל    8%  -וניהול העבודות השווה ל

 .חשבון שיוגש

 

    20/20;  19/20;   18/20; 17/20מכרזי מסגרת  מס' 

  ערבות ההצעה( 13בעמ'   18/20למעט מכרז  12א  )בעמ'  -למסמך   42בחוברת המכרז סעיף 

ההדגשות    "הערבות ההצעה"( –)להלן  8-כמסמך א:  "... בנוסח המצורף  42.1נאמר בס"ק  
 במקור. 

 .1כנספח א' ויירשם    8-כמסמך א יימחקאי לכך    1כנספח א'צ.ל. "... בנוסח המצורף 

 

 כנ"ל 

למכרז עלולה להביא   8-המצאתה של ערבות ההצעה .....שבמסמך אאי 
 לפסילת ההצעה. 

 1שבנספח א'ויירשם   8-שבמסמך א יימחקאי לכך    1שנספח א'צ.ל. "... 
 

 

 

 ( 8בעמ'  18/20)למעט מכרז מס'  7א'  בעמ' -למסמך  12.1כנ"ל בסעיף 

 . 1נספח א'ויירשם    1-מסמך א יימחקאי לכך     1נספח א'צ.ל. "... 
 
 
 מבוטל  (  8בעמ'  18/20)למעט מכרז מס'  7א'  בעמ'  -למסמך  12.9סעיף 

 

 

הערה: מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על המציע לצרפו  
 להצעתו כשהוא חתום על ידו.

 


