
 

 
 חתימה וחותמת המציע:________________

 2017ינואר  18
 כ' טבת תשע"ז

 A8/2017מכרז פומבי מס' 
 קרקעלביצוע סקר 

 "(המכרזבמתחם תע"ש בית הכרם )"
 1הודעה מס' 

 הבהרהמענה לשאלות 

 

. יש לצרף מסמך זה, חתום מסמך מענה לשאלות הבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .1

 בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם  .2

, ויתר סעיפי ותנאי התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחווככל שישנן בקשות שאין להן 

 .המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 

מס'  פרק מס"ד
 סעיף

 תשובות  פירוט השאלה

)מסמכי  3 1
 המכרז(

3.1.2 
 )א(

לעניין צירוף אסמכתאות המעידות 
על עמידה בתנאי "דוגם שהוסמך 

הלאומית לכך ע"י הרשות 
ההסמכה  –להסמכת מעבדות" 

הינה הסמכה של המעבדה הדוגמת 
)הארגון מגיש ההצעה( ולא 

הסמכה פרטנית של העובדים. 
הסמכה פרטנית של העובדים 

מבוצעת על ידי תכנית הסמכה של 
הארגון אשר מאושרת על ידי 

הרשות הלאומית להסמכת 
מעבדות, אולם אין תעודת הסמכה 

 אישית לכל דוגם.
 

: האם מספיק לצרף אלההש
כאסמכתא לדוגם מוסמך תעודת 

הסמכה של הארגון והיקף 
 הסמכה?  

כן, יש לצרף את תעודת 
ההסמכה של הרשות הלאומית 

וכן אישור  להסמכת מעבדות
על הסמכה פנים  המעבדה

 .המוצע ארגונית לדוגם

מסמך ג'  2
הסכם 

 -התקשרות 
 3פרק 

"ייעוץ למזמין ביחס להיבטים  3.3.2
המקצועיים אשר בתחום 

 מומחיותו של הספק".
 

: אנו מניחים שמדובר השאלה
הקשורים בהיבטים מקצועיים 

. נבקש הבהרה או לפרויקט
 דוגמאות לתכולת סעיף זה.

המדובר בהיבטים מקצועיים 
הקשורים לשירותים הניתנים 

 במכרז זה. 
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מסמך ג'  3
הסכם 

 -התקשרות 
 5פרק 

לוחות זמנים ואבני דרך  5.2
למסמכי  2המפורטים במסמך ב'

 המכרז.
 

לא מופיעים  2: במסמך ב'השאלה
לוחות זמנים ואבני דרך. נבקש 

 לצרפם שוב.

להסכם ההתקשרות  5סעיף 
 יוחלף בנוסח הבא:

 
 . לוח הזמנים לביצוע העבודה5
 

הספק יחל בביצוע . 5.1
השירותים נשוא התקשרות זו 

קבלת הודעת הזכייה במכרז  עם
A8/2017. 

 
, המזמין הספק יגיש לאישור 5.2

ימי עבודה מיום קבלת  10תוך 
 ,A8/2017הודעת הזכייה במכרז 

כאמור  תוכנית לניהול הבטיחות
, אשר תוכן על להסכם 'גבנספח 

ידי יועץ בטיחות או ממונה 
 בטיחות מטעם הספק.

למען הסר ספק, התמורה בגין 
הכנת תוכנית לניהול הבטיחות 

הספק  כלולה בהצעת המחיר של
ולא תשולם כל תמורה נוספת 

בגין הכנתה ותיקונה ככל 
 על ידי המזמין. ידרשיש
 

לאחר הגשת תוכנית לניהול  5.3
 5.2הבטיחות כאמור בסעיף 
לעיל, יחל הספק בביצוע 

תוך יום  וזאתהעבודות בשטח 
עסקים אחד. למען הסר ספק, 

על הספק להתחיל בביצוע 
העבודות בשטח ביום העבודה 

מיום קבלת הודעת הזכייה  11-ה
 .A8/2017במכרז 

 
יסיים את כלל .הספק  5.4

השירותים נשוא התקשרות זו 
קבלת מיום ימי עבודה  60תוך 

 .A8/2017הודעת הזכייה במכרז 
 

. אין באמור בסעיף זה כדי 5.5
 .לעיל 3.2לגרוע מהאמור בסעיף 
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מסמך ג'  4
הסכם 

 -התקשרות 
 6פרק 

בכל עת הצוות בשטח יכלול  6.2
(, 6.2.1לפחות: דוגם מוסמך )סעיף 

 (.6.2.2מומחה )סעיף 
 

: האם שני אנשי המקצוע השאלה
האלה )דוגם מוסמך ומומחה( 

צריכים להיות בשטח ביחד )גם 
וגם( או שמספיק שאחד מהם יהיה 

בשטח )או דוגם מוסמך או 
 מומחה(.

גם מוסמך חייב להיות בשטח דו
מומחה בכל עת שמתבצע דיגום. 

ב להיות בשטח כל זמן בו חיי
מתבצעות כל העבודות בשטח, 

 לרבות קדיחה ודיגום.

מסמך ג'  5
הסכם 

 -התקשרות 
 8פרק 

 "עם אישור החשבון.." 8.6
 

: מהו פרק הזמן השאלה
המקסימלי )ימים( לביצוע אישור 

 החשבון.

ימי  15החשבון יאושר עד 
עסקים מיום הגשתו, וזאת 

במידה ולא יהיו הסתייגויות 
 ותיקונים לביצוע.

מסמך ג'  6
הסכם 

 -התקשרות 
 8פרק 

"יעביר המזמין תשלום בצירוף  8.6
חשבונית מס כדין למשרד להגנת 

 הסביבה"
 

: מהו פרק הזמן השאלה
המקסימלי )ימים( מאישור 

דרישת החשבון ועד העברת 
 התשלום למשרד להגנת הסביבה.

לאחר אישור החשבון ינפיק 
הקבלן חשבונית מס כדין. 

דרישת את המזמין יעביר 
תשלום ואת חשבונית המס ה

למשרד להגנת הסביבה בהקדם 
 האפשרי.

מסמך ג'  7
הסכם 

 -התקשרות 
 נספח ג' 

נספח 
 ג'

נספח בטיחות אינו תואם את 
הפעילות המוגדרת והנדרשת 
ממבצע העבודה. ולכן בחלק 

התנהלות מבחינת מהמקרים גם 
היבטי בטיחות לא מתאימה 
לפעילות, כמו גם ציוד המגן 

 הנדרש.
 

: נבקש לקבל נספח השאלה
בטיחות תואם לתכולת העבודה 

 ולסיכוני הבטיחות שבעבודה.

 בטיחות מתוקן. –מצ"ב נספח ג' 
יש לצרף מסמך זה, חתום 
בחתימה וחותמת המציע, 

לחוברת המכרז המוגשת לחברה 
 בהצעת המציע.

 
 

מסמך ג'  8
הסכם 

 -התקשרות 
נספח ד', 

 1נספח ד'

נספח 
ד', 

נספח 
 1ד'

 אישור עריכת ביטוחנספח ביטוח, 
 

: האם יש צורך לחתום על השאלה
נספחים אלה בשלב הזה של הגשת 

 ההצעה או רק במקרה של זכיה.

על המציע לחתום בתחתית 
העמוד כפי שנדרש לחתום על כל 

 מסמכי המכרז. 

אישור  - 1נספח ד'את תוכן 
יש למלא לאחר  ,עריכת הביטוח

 13.2כאמור בסעיף הזכייה 
 למכרז.
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תכנית  9
לביצוע 

 הסקר

: האם יש צורך בביצוע שאלה 
תיאום תשתיות מול הגורמים 

הרלוונטים )עירייה, חח"י, 
 מקורות, בזק וכדומה(

כן, תאום תשתיות נדרש כמצוין 
 10.1.11, 7.8.3, 5.3בסעיפים 

 למכרז.

תכנית  10
לביצוע 

 הסקר

: האם יש צורך לבצע שאלה 
איתור/חשיפת תשתיות בשטח 

 האתר

 . לא

תכנית  11
לביצוע 

 הסקר

: במקרה של העדר אפשרות שאלה 
לביצוע הקידוח על פי תכנית 

הדיגום בשל מגבלות גישה ותנאי 
האם ניתן יהיה להזיז את  –השטח 

נקודת הקידוח, כמובן לאחר 
קבלת אישור מהמשרד להגנת 

 הסביבה.

בתוכנית הדיגום קבועים תאי 
שטח. נקודות הדיגום יכולות 

אותו תא גבולות לזוז בתוך 
בה נמצאת נקודת  שטחה

במקרים חריגים  .הדיגום בלבד
בלבד, ובאישור מראש ובכתב 

של המזמין והמשרד להגנת 
הסביבה, ניתן יהיה להזיז את 

 נקודת הקידוח לתא שטח אחר.
הצעת  (9מסמך א) 12

 המחיר
: האם המחירים שיש למלא שאלה

בעמודה "סה"כ מחיר" הינם 
של המחיר התוצאה של המכפלה 

המוצע בעמודה "סה"כ אומדן 
כמות דגימות" במחיר המוצע 

 בעמודה "יח' מחיר"? 

 נכון.

הצעת  (9מסמך א) 13
 המחיר

: לא ברור בפירוט האנליזות שאלה
הנדרשות אילו אנליזות )סוג 

וכמות( נדרשות לביצוע בדגימות 
בטון / פסולת בניין כמוגדר 

בתכנית הדיגום. נבקש הבהרה 
אנליזות אלה )סוג  ופירוט של

וכמות( מכלל האנליזות המופיעות 
 בטבלה.

מפרט  2'למסמך ב 5.2.1ר' סעיף 
 השירותים.

 
מתוכננות  4באזור עבודה מס' 

נקודות דיגום, לכן כמות  28
כמות בטון נגזרת מה גימותד

שיש לבצע על  האנליזות זאת.
 ןהבטון הן אותדגימות 

 האנליזותמרשימת  האנליזות
 דיגום. לאותה נקודת

 
 

 

 בברכה,

 

 

 

 אולג גרנד

 סמנכ"ל שיקום, אקולוגיה ובטיחות

 

 


