
 

                                                                   
                   

 

 

	2020ביולי  9                      
 לכבוד:

 משתתפי המכרז
 

 שלום רב,
  – 202006/ :מכרז פומבי מס'בעניין מענה לשאלות הבהרה  הנדון:

 תחזוקה, ניקוז, שימור קרקע תשתיות ופיתוח כרז לביצוע עבודותמ                         

 שורק לכישברשות ניקוז 
 ת עורך המכרז:והבהר 

 בעת הגשת ההצעה על המציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו. .1
יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה . נוסח מסמך ההבהרות הוא המחייב ולא 2

 או להנחת השואל.
 .יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים. 3
 החשיבות של קריאת כל מסמכי המכרז בקפידה.. לאור תוכנן של חלק מהשאלות, מבקשת הרשות לשוב ולהדגיש את 4

 

 
 תשובה שאלה עמ' סעיף מס.

פרוטוקול סיור קבלנים נשלח ופורסם באתר האינטרנט של הרשות.  לא התקבל פרוטוקול סיור קבלנים   כללי  .1
להגשת  12.7.2020תשומת הלב כי ניתנה ארכה עד יום  מצורף שנית.

 לפרוטוקול. 5אישור עו"ד כמפורט בסעיף 

-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –מצ"ב מסמך ה'  חסר מסמך ה 5 2  .2
 , אשר מהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז.1976

 חסר נוסח ערבות מכרז 10,21  10  .3
 תוקףבנוסח הערבות חסר 

נוסח ערבות מכרז, אשר מהווה חלק  מצ"ב – 21מופיע בעמוד  מסמך ד'
 .ומחליף את מסמך ד' המקורי בלתי ניפרד ממסמכי המכרז

אישור על קיום ביטוחים בעבודות הקבלן אשר מהווה  -מסך טמצ"ב  טופס אישור קיום ביטוחים ישן ומבוקש טופס מתאים. 82 נספח ט  .4
   ט המקורי.מסמך ומחליף את חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז 

. 12:00' עד השעה גיום  14.7.2020מועד אחרון להגשת ההצעות הוא  מהו המועד והמקום להגשת הצעות למכרז? 8 9.5  .5
, ד.נ. כפר נהורה -מקום הגשת ההצעה יהיה בכתובת משרדי הרשות 

במעטפה עליה יצויין מכרז  בתיבת המכרזים 79340לכיש דרום, מיקוד 
 מצ"ב מודעת הפרסום.  בלבד. 6/2020פומבי 



 

מובהר כי קיימת  הבקשה לא מאושרת. דרישת הבעלות נותרת בעינה. מבוקש להוריד את דרישת הבעלות על הכלים. 6 3  .6
ביצוען של עבודות חרום  חשיבות לבעלות גם מהטעם שיכול ותדרשנה

 בהתראה קצרה.
    

 

                 ביתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.
 בברכה,                           

        
  

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 מנכ"ל, שלום יפרח

	רשות נחל וניקוז שורק לכיש


