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 08/22מכרז פומבי   -הבהרות מסמך  
 שלב א' הנדסי  1,2מתחמים   –גבעת הנשיא פרס 

ת הבהרה נוספת  של הודעה הבהרה זו וכן של כל הודע כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד 
 שתפורסם ע"י עיריית מעלות תרשיחא, ככל שתפורסם.  

 יהיוים ככל שנוספ הודעות או תיקונים או שינוייםמובהר בזאת כי על הקבלנים להתעדכן באתר העירייה על 
 מעקב ועדכון הקבלנים באתר העיריה הינו באחריותם בלבד.. ולרבות הארכת מועד הגשת המכרז ככל שתהיה כזו

 
מס' 

 שאלה 
סעיף   שם המסמך ומס' העמוד 

 מס'
 תשובה  פירוט השאלה  

,   13.1.4 9חוברת המכרז, ע"מ   1
13.1.5 

על כך שמציע  הקלה בתנאי הסף הפיננסיים 
רשאי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף  

"תאגיד  בסעיפים הנקובים באמצעות הוספת 
בתנאי כי מחצית או יותר מהזכויות   קשור"

קו ע"י אותו גורם  בתאגיד הקשור יוחז
 המחזיק במחצית או יותר מהזכויות במציע. 

. תנאי  הבקשה נידחית
 הסף לא ישתנו. 

אשמח לתשובתך האם ניתן לקבל תנאי סף   - - 2
למכרז שבנדון? באתר של העירייה לא איתרי  

 את המכרז. 

תנאי הסף מופיעים  
ת המכרז אשר  בחובר

נמצאת באתר  
העירייה בכתובת  

במסמכי  שפורטה 
- המכרז: מידע לתושב

  -מכרזים ודרושים
  - מכרז פומבי-מכרזים

 08/2022מכרז 
 

האם אפשר לקבל את כתב הכמויות גם   - - 3
לצרכי העבודה שלנו על הגשת   XLבפורמט 

 ההצעות למכרז זה 

ועלה לאתר  טבלה ת
 העירייה. 

בשני   51.02.0070סעיף  –כתב כמויות  - כתב הכמויות  4
כתב הכמויות , לא ניתן להבין  ע"פ .  המבנים

מה מאזן חפירה ומילוי בפרויקט , האם ידוע  
מה נפח המילוי מקומי שיש לבצע בשטח  

 הפרויקט , ) מילוי מחומרי החפירה  ( ? 
 

ניתן לראות בתכניות  
כי יש לבצע חפירות  

  2במגרשים במתחם  
בכדי למלא חלק  
מהכבישים אשר  
 . 1נמצאים במתחם  

 
קיימת סתירה במס' מקומות בחוזה לעניין   - 115עמוד  00.04.01 5

פינוי עודפי עפר , האם העודפים לפינוי או  
 שומרים אותם באתר? 

על  את עודפי העפר 
 מהאתר.  הקבלן לפנות

לא צורף לחומר המכרז דו"ח קרקע, ואשר   - - 6
נחוץ להבנת סוג החפירה / חציבה בסוג  

 הקרקע הקיימת 

יועלה לאתר  הדוח  
:  קבצים 4)  העירייה

דוח מפורט, דוח  
בורות ניסיון, דוח  

קידוחי ניסיון, דוח  
 .  (גאולוגי

          
 חתימת מציע:  ____________________           

 

 


