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 ט"ז אייר תשע"ט 

 
 לכבוד: 

 שאיבה לביוב בקריית עקרון מכון שירותי תפעול ותחזוקה של 04/2019מכרז פומבי מס' משתתפי 

 

 

 9/20140מכרז פומבי מס' לתשובות לשאלות  -2הודעה מספר הנדון: 

 שאיבה לביוב בקריית עקרון שירותי תפעול ותחזוקה של מכון

 

 כללי -פרק א' 
 

אין שינוי במסמכי  יובהר כי שהתקבלו.בנדון ותשובות לשאלות שהמכרז הודעה זו מכילה הבהרות למסמכי  .1

 המכרז.

 שאלות ותשובות. נספח א'מצ"ב להודעה זו כ .2

. על המציעים לצרף את הודעה זו המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי  יםמהוווהנספחים לה הודעה זו  .3

 .כנדרשומלאים  יםחתומ םלהצעתם, כאשר הוהנספחים לה 
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 לשאלות  תשובות - 'א נספח

 : 1 שאלה

על מנת ונוכל לאמוד את הכמויות, ברצוננו  -מפורט פינוי הגבבה מהתחנה   - 2סעיף מס'  49עמוד  1נספח ד' 

 לדעת מה גודל המכולות וכמות הפעמים לפינוי בחודש בממוצע?

 : 1 תשובה

לדברי קבלן האחזקה הנוכחי שמבצע את פינוי הגבבה במסגרת המכרז הקיים, פינוי המכולה מתבצע אחת 

 המכולה ראיתם בסיור. לחודש. את גודל

 

 :2שאלה 

מניסיוננו ידוע כי מחיר לטון הטמנה לגבבה גבוה מאוד, על מנת ונוכל להגיש  - 2סעיף  49עמוד  1נספח ד' 

 הצעה הגונה נבקש שעל מחיר הגבבה לחודש לא תינתן הנחה.

 :2תשובה 

 .בכתב הכמויות הסעיפיםנדרשת הנחה אחידה לשני אין שינוי בתנאי המכרז, . נדחת בקשה ה

 

 :3שאלה 

מפורט בסעיף כי כל החלקים על חשבון הקבלן, לעומת  -החלפת חלקים/אביזרים - 8סעיף  24נספח ב' עמוד 

זאת שיפוץ משאבות, משאבות חדשות, מגופים, צנרת, מתנעים רכים מפסקי חשמל וכו' יכולים להסתכם 

בסכומים של עשרות אלפי שקלים ובנוסף הקבלן אינו יכול לצפות או לתמחר הוצאות אלו כתוצאה מבלאי סביר 

. לפיכך, מתבקש שהחלקים יהיו על חשבון התאגיד ואילו העבודה, הרכבה ופירוק יהיו על חשבון הקבלן בציוד

 )כפי שנהוג במכרזי אחזקה לת"ש(.

 :3תשובה 

 38בעמוד  "תמורה"בסעיף  פורטמהתמורה החודשית אינה כוללת אספקת אביזרים חדשים לתחנה כפי ש

נכללת בתמורה והם יסופקו ע"י המזמין או ישולמו על ידו " רכישת רכיבים חלופיים לא :  ב' 65סעיף 

 . "13בהתאם לאמור בסעיף 


