
__________________ 
 חתימת המשתתף     

 מוקדם לשיקום אס"פ ברקת ןעם שלב מיו 2021/59מכרז פומבי מס' 

 מסמך הבהרות

שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  למכרזבהמשך  .1

 כדלקמן.במכרז "(, על שינויים והבהרות המועצה)להלן: " מועצה מקומית שהם

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה  .2

בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה 

 לשאלה ו/או להנחת השואל.

 

מס'  מס'

 סעיף

 תשובה שאלה

יתקיים האם ניתן לדעת מתי  2.7.2 1

שלב ב'? מתי יהיה ניתן לראות 

כתב כמויות והאם ישנה 

אפשרות לקבלת אומדן מוערך 

 כתב כמויות לעיון? /

כאמור במסמכי המכרז, נכון למועד זה טרם הוגשה 

תוכנית שיקום למשרד הגנת הסביבה וברור כי 

הכנת כתב בכמויות תלויה בין היתר באישור 

 התוכנית כאמור.

זה אין בידי המועצה מספיק משכך, נכון למועד 

 מידע כדי לפרסם כתב כמויות או אמדן.

שלב ב' יפורסם לאחר קבלת האישורים כמפורט 

 למסמכי המכרז.  2בפרק 

 4איך המכרז נקבע בסיווג ג'  2

אם אין כתב כמויות  200

 במכרז?

המועצה קבעה סיווג זה על בסיס הערכה כללית של 

על בסיס עבודות דומות אשר בוצעו היקף העבודות 

באתרים אחרים ואולם אין באמור כדי לחייב את 

 המועצה ביחס להיקף ההתקשרות ו/או האמדן.

נבקש לקבל כתב כמויות   3

 למכרז. 

נבקש לקבל את כתב הכמויות 

לפני סיום שאלות ההבהרה, 

או לסירוגין להאריך את 

 שאלות ההבהרה. 

 לעיל.  1ר' מענה לשאלה 

מכרז בעל שלב מיון  תובהר כי כללי המכרז והיויו

מקדים פורסמו וברורים לכל ועל כן אין בידי 

 המועצה לקבל את דרישתכם.

האם ביצוע מילוי מובא  3.2 4

 ומצעים נחשב כעבודות עפר?

 כן.

במקרה של מיעוט משתתפים רשאית המועצה לבטל   13.3 5

למסמכי  13.3את המכרז ויחול האמור בסעיף 

 המכרז



__________________ 
 חתימת המשתתף     

מס'  מס'

 סעיף

 תשובה שאלה

נכתב תכניות. אולם  25בדף   6

 לא קיבלנו תכניות כלשהן.

האם יש תכניות כלשהן? או 

שיש עלינו להדפיס את 

 המצגת/ תצ"א מהאתר?

כלל התוכניות מופיעות בעמוד המכרז באתר 

 המועצה וכוללות:

 מצגת על אתר ברקת -

 תצ"א של אתר ברקת -

 121מפה תת"ל  -

 סרטון של מטמנת ברקת -

 להדפיס את החומרים הנ"ל.אין צורך 

 

  

מובהר כי לאור פניות מציעים החליטה המועצה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות  .3

 .בדיוק 12:00, בשעה 2.20202.22,  שלישי עד ליום

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד המכרזמסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .4

 .המכרזבחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 

 בכבוד רב,

 איתן פטיגרו, ראש המועצה


