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לביצוע עבודות תפעול של רשת המים  21/24למכרז פומבי  - 1הבהרות ושינויים מס'  הנדון:

 הניקוז ורשת הביוב בשהם

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס 
 סעיף

 תשובה  שאלה 

תנאים   כללי
 כלליים

 24.08.21עד ליום מועד ההגשה הוארך   
במשרדי המועצה ברחוב  16:00בשעה: 
 שוהם )מחלקת גזברות( 63האודם 

מתי מעלים לאתר קובץ  כללי כללי כללי 1
שאלות ותשובות שנשאלו ע"י 

 קבלנים?

 ימים לפני מועד הגשת המכרז 10עד 

מה  מדוע אין סיור קבלנים? כללי כללי כללי 2
 מהות המכרז?

, מהות הוחלט שאין צורך בסיור קבלנים
 בגוף המכרז ולכל אורכו.המכרז מפורטת 

מבננים,  80במכרז מדובר על  כללי כללי  כללי 3
ידוע שהצנרת ברוב המבננים 

במצב חמור ורוב הצנרת אינה 
תקנית. מה עושים במידה 

 והתקלות חוזרות באופן קבוע?

ישנם מס' קטן של מבננים שהתשתית אינה 
תקנית, אך לא ניתן להכליל זאת על כלל 

בנוסף המועצה בוחנת כל מקרה  המבננים
לגופו ועל פי הממצאים מחליטה האם 
העבודות יבוצעו במסגרת הריטיינר או 

 במסגרת עבודות נוספות. 
ההזנות למערכת ההשקיה  כללי כללי כללי 4

ברובה היא צנרת של צינורות 
ויש  10מקסימום  6דרג  50

 איתה בעיה מה עושים בנידון?

בשטחי גינון וערוגות  10ו 6בצנרת דרג 
שבהם אין כניסת כלי רכב או שישנה כניסה 
מבוקרת אינה אמורה להוות בעיה. צנרות 
המוטמנות תחת כבישים ומדרכות מגובות 

 בצינור הגנה. 
חוזה  37 5

 המכרז
במכרז מדובר על צנרת פלדה  .1 1.3.3.8

או פקס אבל בפועל יש הרבה 
שמובילה  צינורות פוליתלן

למערכת השקיה וזה לא מוזכר 
 במכרז. 

במכרז מוזכר כי באחריות הקבלן לתקן  .2
ולהחליף כל סוג צנרת שנדרש. כמפורט 
בפרק תיקון נזילות ועבודות שונות סעיף 

1.3.3.8 

מדוע הקבלן צריך לדאוג  .3 כלל כללי כללי 6
להחתים את הקבלן הפוגע 
ולמה פגיעה במערת המים 

בריטיינר צריכה להיות 
 3-לידיעת כול ב החודשי?

 20חודשים האחרונים היו 
קריאות שכולם עם חפירות 
ותיקוני משתלבות וחלקם 

 בריטיינר

לא צויין סעיף התייחסות ולכן לא ניתן 
 לספק מענה. 

מצ"ב טבלת פניות שטופלו ע"י הקבלן 
ארבעת  במסגרת הריטיינר החודשי במהלך

אפריל עד יולי וכללו חפירה  החודשים,
 נקודתית והשבת מצב לקדומותו:

 33עמק איילון  5.4.21

 39גפן  23.4.21

 79עמק איילון  6.6.21

 7רימון  9.6.21

 שלהבת 15.6.21

 15צורן  21.6.21

 תבור 23.6.21

 33עמק איילון  23.6.21

 יהלום 15.7.21

 82מכבים  23.7.21
 

 


