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לביצוע עבודות תפעול של רשת המים  21/24למכרז פומבי  - 2הבהרות ושינויים מס'  הנדון:

 הניקוז ורשת הביוב בשהם

פרק  עמוד מס"ד
 במכרז

מס 
 סעיף

 תשובה  שאלה 

 לפחות המלצה אחת כמה המלצות צריך לצרף? נספח ב נספח ב 15 1

האם יש מחסן שיוקצה לקבלן  5.2 חוזה 21 2
 לצורך אחסון הציוד?

 לא

3 23 
 

מ'  6-מדוע עבור עבודה מעבר ל 12.2 חוזה
הראשונים ישולמו רק 

האביזרים? מה קורה במצב 
של החלפת קטע? מדוע 

 העבודה על חשבון הקבלן?

על חשבון הקבלן  כל   -מטר  6בתיקון עד 
,  העבודות , כוח האדם , כלי הצמ"ה

עבודות החפירה והכיסוי , האביזרים 
החלקים והחלפים הנדרשים לתיקון צינור 

מטר לרבות השבת המצב לקדמותו  6עד 
 והחזרת אבנים המשתלבות .

 
על חשבון   -מטר  10מטר ועד  6בתיקון מעל 

הקבלן כל העבודות , כוח האדם , כלי 
הצמ"ה , עבודות החפירה והכיסוי , 

פים הנדרשים האביזרים החלקים והחל
מטר  לרבות השבת  10לתיקון צינור עד 

המצב לקדמותו והחזרת אבנים 
המשתלבות .כאשר עלות האביזרים 

מטר ומעלה על  6החלקים והחלפים מעל 
חשבון המועצה עפ"י מחרי מחירון דקל 

 . 15%בהפחתה של 
 

על חשבון   -מטר ומעלה   10בתיקון מעל 
י הקבלן כל העבודות , כוח האדם , כל

הצמ"ה , עבודות החפירה והכיסוי , 
האביזרים החלקים והחלפים הנדרשים 

מטר  לרבות השבת  10לתיקון צינור עד 
המצב לקדמותו והחזרת אבנים 
המשתלבות . כאשר עלות האביזרים 

מטר ומעלה על  6החלקים והחלפים מעל 
חשבון המועצה עפ"י מחרי מחירון דקל 

 . 15%בהפחתה של 
בודה והן עלות כאשר הן עלות הע

מטר  10האביזרים החלקים והחלפים מעל 
ומעלה על חשבון המועצה עפ"י מחרי 

 . 15%מחירון דקל בהפחתה של 
 



 

 

בעבודות הקמה של קו חדש עלות העבודה 
האביזרים והחלקים החל מהמטר הראשון 
על חשבון המועצה עפ"י מחירי מחירון דקל 

סעיף זה   15%לעבודות פיתוח בהפחתה של 
 על לשיקול דעת הבלעדי של המועצה יופ

 
החלפת מגופים, ברזי כיבוי  1.3.1 חוזה 34 4

אש. מדוע אביזרים יקרים 
צריכים להכנס לריטיינר 
 ולהיות על חשבון הקבלן?

מתייחס לכמויות. מה  1.3.3.11ס'  39עמוד 
שמעבר לכמויות המוזכרות בסעיף זה הנו 
על חשבון המועצה ואינו נכנס לסכום 

 הריטיינר החודשי.
חוזה  44 5

 המכרז
. החלפת שוחות, החלפת 1 .1 2.1.1

חוליות, תקרות ומכסים. 
עלויות יקרות מאוד לא 

אמורות להיכנס לריטיינר 
 חודשי. 

. הגעה למקום תוך שעה זמן 2 .2
הגעה הינו קצר מידי מבוקש 

 לשנות לשלוש שעות.
אינם ריאלים ולא  -. קנסות3 .3

 הגיוניים מבוקש לבטלם. 

.חוליות טרומיות לא כלול בתכולת 1 .4
ס'  39העבודה. תקרות ומכסים עמוד 

מתייחס לכמויות. מה שמעבר  1.3.3.11
לכמויות המוזכרות בסעיף זה הנו על 
חשבון המועצה ואינו נכנס לסכום 

 הריטיינר החודשי.
 . הבקשה נדחית2 .5
 . הבקשה נדחית.3 .6

 

 

 

 

 


