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מכרז פומבי דו שלבי מספר  265/2022ייצור ,אספקה והתקנת שילוט במחצבת תום ותומר
מסמך הבהרות מס' 1
.1
.2

.3
.4

.5
.6
.7

להלן תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו במסגרת המכרז שבנדון.
מובהר כי ,השאלות המפורטות בטבלה להלן ,אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי
המציעים השונים .תיקוני הנוסח שהוכנסו ,מקום שהוכנסו ,נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש
את זהות השואל.
במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד
מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו.
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסמכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות
משנות ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי ההליך – יש לראות אותן כגוברות על הוראות
המכרז.
כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז הנדון ,רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים
במסמך הבהרות זה ,וזאת בין אם חתם על המסמך וצירפו להצעתו ובין אם לאו.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5לעיל ,חובה על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו.
הוראות המכרז אשר לא שונו על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.

מס'
סידורי

השאלה/בקשת ההבהרה
מספר הסעיף
(מציעים)
במכרז/בחוזה/במפרט

תשובה/הבהרה
(הקרן לשיקום
מחצבות)

.1

עמוד  39סעיף 9
למפרט הטכני
המיוחד

חפירות מאילו גופים
נדרש לקבל אישור
חפירה?
האם נדרשות חפירות
גישוש? ( עמוד  39סעיף 9
) .האם עלי לתת מחיר
לשעת עבודה? האם
תידרש חפירה ידנית? (
עמוד  39סעיף .) 9

לקרן לא ידוע בעת הזו
על קיומם של ממצאים
ארכיאולוגיים בגבעה.
יחד עם זאת ,ככל
שתידרשנה חפירות
גישוש על פי דין ,הן
תבוצענה על ידי הקבלן
בהתאם לדרישת
המפרט כאמור.

.2

עמוד  38סעיף 2/8

דוגמאות  -ע"פ המכרז
נדרש דגם לכל סוג שלט,
סה"כ  9דגמים כולל
ביסוס ( .עמוד  38סעיף 2
.) 8 /
האם דרישה זו אכן
בתוקף?
אם לא ,נא לפרט מה
נדרש.

הוראות המכרז מחייבות
כלשונן ואי עמידה בהן
עלולה לפסול את
ההצעה או להפחית
מניקוד האיכות שלה.
הדרישה האמורה היא
דרישה הקבועה בחוזה
(ולא בשלב המכרזי)
והיא תקפה .תשומת
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הלב מופנית גם להוראת
סעיף  17לחוזה .אין
שינוי בתנאי המכרז.
.3

עמוד  40סעיף 17

.4

כללי

רשות העתיקות -כל
החפירות בעומק מעל 30
ס"מ .האם נדרש לתאם
עם רשות העתיקות ? (
עמוד  40סעיף .) 17
ביסוסים -הביסוס
הנדרש ע"פ תכנית
המהנדס גדולה בהרבה
מהמקובל ויעלה למזמין
כסף רב.
 לשלטים G,B,AC,AB,AAנדרש
בטון במשקל  1000קילו
לשלט.
בשלט  Cשגובהו 78ס"מ נדרש בטון במשקל
 640קילו לשלט.
 לשלטים  E,Dנדרשבטון במשקל  360קילו
לשלט.
האם עלי לפעול ע"פ
תכניות המהנדס
המצורפות או שעלי
לפעול ע"פ תכניות
המהנדס שאני אפעיל ?

נדרש לעמוד בתנאים
כלשונם ,אלא אם יבקש
המציע הזוכה ויקבל
היתר מהקרן לשנות
מהם.
הנתונים נבחנו ונמצאו
נכונים .על המציע
הזוכה תחול חובה
לפעול לפי התוכניות
המצורפות אלא אם
יבקש ויקבל הנחיה
מתוקנת מאת הקרן
ו/או המפקח הצמוד.

בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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