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 שם המציע                                                         חתימה וחותמת 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 1מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

 

 שבמועצה המקומית עומרגידור בית העלמין  – 2022/46 מכרז: הנדון

, לותת המועצה לשאות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלהמועצה  -המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ו ת המועצה לשאל וידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובכפי שהופנו אליה על  

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 
 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

משמעות אפשרות "פיצול העבודה" ע"י  מה   31 תכולת העבודה   .1
סיבה   יש  האם  כך?  תחליט  אם  המועצה 

מרגע    ףרצ-לאי בפרויקט  העבודות  של 
וכמה? עבודות ללא תכנון    ההתחלה  פיצול 

 . מראש משמעותו ייקור תקציב הפרוייקט

 

חסר מידע לגבי עבודות המדרכה. האם רק 
או   החפירה  בנקודות  במדרכה  טיפול 

 המדרכה הקיימת כולו? החלפת רצף  

חסר מידע לגבי "מבנה יביל". גודל, ייעוד,  
 גימור, מיקום? 

מלא  גידור  לבצע  המועצה  בכוונת 
יחד   פיצול.  ללא  העלמין  בית  של 
עם זאת ישנו גידור נוסף אופציונלי  
יתכן   ולגביו  הכמויות  בכתב 

 והמועצה תבצע פיצול. 
 

 
רק בנקודות החפירה ולא החלפת  

 המדרכה. רצף 
 
 

למסמכי המכרז   31בעמוד    2סעיף  
הבא: בנוסח  "העבודות    יעודכן 

עפר,   עבודות  היתר:  בין  כוללות 
עבודות בטון,  הוספה והסדרה של  

 .הגידור, הכל כפי שיפורט להלן"
אני קבלן אבל אין לי כרגע רישיון מתאים    תנאי סף   .2

אך כן עוסק בזה ביום יום , מנהל פרויקטים  
, גידור מאחזי יד וכו'.   בהיקף ענק   בברזל 

ומסחרי לשלל גדולי הנדלן והיזמים בארץ ,  
לראות   או  התקשרות  פרטי  לקבל  אשמח 

 את השטח ואת התוכניות . 

פרויקט   ומסירת  התקנה  אספקה  ייצור 
 ת רצונכם. מוגמר לשביעו

אחרון   חברת  -פרויקט   , אביסרור    -יבנה 
ובניו.   במידת הצורך    משה  אשמח לשלוח 

 עוד המון עבודות.

לעמוד   יש  נדחית.  הבקשה 
 בדרישות המכרז.
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 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 תשובה שאלה  עמוד נושא מס'

  012010תת פרק גידור ברחבי עומר, סעיף ב  אומדנים  .3
  ₪190 צריך להיות    320המחיר הרשום הוא  

צריך להיות    190רשום    012020ובסעיף  ₪  
בסעיף    320  , צריך    180רשום    ₪01230 

 .₪ 220להיות 

המ  הכמות  מה  לציין  שיוזמן  ייש  נימלית 
מ  )כמות  לביצוע.  צריכה  יהזוכה  נימלית 

לפחות   המחירים   100להיות  לפי    מ"א 
 שקבעתם(.

נבחנה    עודכנו   אורהכול  הבקשה 
כמויות מצ"ב    המחירים. כתב 

עם    מעודכן יחד  להגיש  יש  אותו 
 מסמכי  המכרז.

 
 

 מתחייבת להיקף מינימלי   המועצה 
תוזמן    50של   שבו  במקרה  מ"א. 

כמות נמוכה יותר תשולם תוספת  
 להצעת המחיר של הזוכה.   5%של 

 

 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי 
 המועצה מנכ"ל  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ _______ ____________________________ _ 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות 
על גבי מסמך זה   ולצרפו כחלק בלתי נפרד נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום  ועל הנספח לו 

      מהצעתו במכרז.

        

                 _ ______________   _______________   _______________ 
 ת חתימה + חותמ       שם המציע          תאריך               


