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5.12.2018  

 1הבהרה מספר 

ה   יצות שאיבה בפתחת יקה מתחלהקמת קווי ס 02/2018כרז פומבי מס' מ

וספות יקה מצומת קציעות למט"ש מידע והוראות למט"ש קציעות וקו ס

 למשתתפים במכרז

 מהגשת)תשומת לב הבהרה זו הנה הראשונה  ויש לצרף אותה, וכל הבהרה אחרת שתפורסם, חתומה כחלק 

 י המכרז (מסמכ

 האם יש ברשותכם דו"ח יועץ קרקע? הועברה שאלה:

במסגרת התכנון של תחנות השאיבה )שיבוצעו במסגרת מכרז אחר( וכן לצורך תכנון 

חציות כבישים באמצעות קידוח אופקי נעשו מספר בדיקות קרקע והן מצורפות 

 להבהרה זו.

בדיקות  פי בו בוצעובמקום הספצייש לציין כי דוחות הקרקע מתייחסים רק 

 .הקרקע

המכרז, על המציע לבדוק  שונות במסמכי זאת ועוד, מובהר כי בהתאם להוראות

ולאמת את הנתונים שנמסרו לו ע"י המזמין לרבות סוג הקרקע, ועליו להתרשם 

וג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע. כמו כן, לא תוכר כל מסבעצמו 

אין  ות באבחנה לגבי טיב הקרקע.רת השטח, ובגין טעמהקבלן בגין אי הכתביעה 

בהעברת דוחות הקרקע בכדי להסיר מהמציע את האחריות לבחון בעצמו את 

 .מצב הקרקע

מכיוון שהמכרז הינו מכרז לפיו אומדן המכרז גלוי ומוצג בכתב הכמויות וכן 

את נושא אי  האחריות על בדיקת מצב הקרקע הנה על הקבלן עליו לקחת

חשבון בעת ההכנה של ההצעה למכרז, וכי לא הוודאות של מצב הקרקע ב

 יאושרו חריגים ו/או עבודות נוספות הנובעות ממצב הקרקע.
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הוראות נוספות למשתתפים במכרז,  4.4סעיף  בשים לב לסעיפי המכרז הבאים: 

' במפרט ב 401.01.02א' בתנאי החוזה, סעיף  24בכתב ההצעה, סעיף  3.3סעיף 

 .ג' במפרט הטכני( 401.02.01הטכני, וסעיף 

 

 

 

אומר מסמך הרחב בנושא אישור לקיום הביטוח לדוגמא:  2סעיף  שאלה:

  226ראה דף  3.6.1הרחב  1.1בטופס אישור לקיום הביטוח רשום בסעיף 

המספור של ההרחבים המצוינים באישור קיום הביטוחים, נמצא בפוליסות 

 . 2016של חברת כלל, המוכרות כ"תנאי ביט "  הביטוח המקובלות
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מועד ההגשה של המכרז נדחה , למציעים להכין את ההצעהעל מנת לאפשר 

דקות לאחר המועד  15, פתיחה פומבית  12:00 עד השעה  19.12.2018ליום 

 האחרון להגשת המכרז.

  

 
 

  


