
 
 חתימת וחותמת המציע: ______________ 

 1202/05מכרז פומבי מס'  

מכרז מסגרת לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות הזמנה להציע הצעות 

 וכבישים 

 1מס'  מסמך הבהרות

בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  .1

יהודההחברה   מטה  ותעשייתיים  כפריים  מרכזים  "  בע"מ  לפיתוח  על  החברה)להלן:   ,)"

 שינויים והבהרות במכרז כדלקמן. 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה   .2

הסכמה   משום  מהמשתתפים  איזה  של  לשאלה  מענה  אי  משום  ואין  ניתנה  אם  פה  בעל 

 לשאלה ו/או להנחת השואל. 

 פרק  מס'

וסעיף 
 רלוונטי

 תשובה שאלה 

סעיף   1

3.1  

למסמכי  

 ההליך 

כפי   100+  200  2בתנאי סף של המכרז דרשתם סיווג קבלני ג
כ   השנתי  העבודות  היקף  וכלל   6.000.000שהסברתם  שח 

לענף   ומתאימות  ותשתיות  פיתוח  הינן   200העבודות 
כיוון שמותר   1לידיעתכם היקף עבודות זה מתאים לסיווג ג

קט ללא שח לפרוי  4.500.000דות בהיקף של  לבצע עבו  1לג
לידיעתכם מכרז המסגרת של המועצה    הגבלת פרוייקטים

בה  הינו  יהודה  עבודהימטה  וסוג  והדרישה    קפים  זהים 
גיה הנושא  200  1יתה  את  מחדש  לבחון  נבקשכם  כן  על 

 ולשנות את הדרישה. 

 נדחית.הבקשה 

העבודות   צפוי היקף 
את  ועבל מש"ח   6ר 

נדרש   ולכן  סיווג בשנה 
 . 2'קבלני ג

סעיף   2

3.1  

למסמכי  

 ההליך 

השתתפנו בסיור הקבלנים של מכרז מסגרת לביצוע אחזקה 
לסיווג   דרישה  ישנה  בדרישות הסיווג  כבישים  של  ופיתוח 

וסיווג     100 בניה  העבודות   200ענף  מאופי  פיתוח  ענף 
שהוסברו בסיור כל העבודות הינם עבודות פיתוח ואין צורך 

במידה ובוטל   100ג ענף  בניה נודה על ביטול סיוו-100בסיווג  
 .100סיווג 

 הבקשה מקובלת. 

  100סיווג ענף  הדרישה ל
 .מבוטלת(, בנייה)

על   3 אודה  המכרז  חומר  רכישת  זמן  את  להאריך  נבקש 
 תשובתכם והבהרתכם 

ניתן לרכוש את מסמכי  
המכרז עד למועד  

האחרון להגשת הצעות.  
הואיל ויש כשבוע וחצי  

עד למועד הגשת  
 ההצעות,  

 הבקשה נדחית.

סעיף   4

3.1  

למסמכי  

 ההליך 

 לעיל.  1ר' מענה לשאלה  לא יכולים להשתתף?  1מדוע קבלנים סיווג ג



 
 חתימת וחותמת המציע: ______________ 

 פרק  מס'

וסעיף 
 רלוונטי

 תשובה שאלה 

שאלה לא ברורה, הואיל   .  100לענף   200נבקש להוריד את סיווג הענף מענף   5
ב ענפים    2- ומדובר 

 שונים. 

במכרז   ומדובר  הואיל 
שעיקרו עבודות תשתית  

שיון בענף  יאזי נדרש ר  –
200 . 

 בקשה נדחית. 

 – בנוסף, מבהירה החברה כי על אף האמור במסמכי המכרז, ההשתתפות במפגש המציעים   .3

 מהווה תנאי להשתתפות במכרז. האינוחובה  אינה

  00:12, בשעה  2021.11.07,   ראשוןיום    הינובמכרז  להגשת הצעות  כי המועד האחרון    מודגש .4

 ק. בדיו

על   .5 ההליך,  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה,  עמוד  מסמך  בכל  לחתום  המשתתפים 

 בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך. 

 

 

 בכבוד רב,        
 רונן קליין,        
 מנכ"ל        


