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.2

בעקבות שאלות ובקשות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן:
"החברה") מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

מס"ד

מראה מקום (חלק
+סעיף/נספח/מסמך)

עמוד

1

כתב כמויות נספח ו'

18

2

כתב כמויות נספח ו'

18

נבקש לתמחר הארקה בסעיף נפרד.

התייחסות

שאלה

מבוקש עדכון של המחירים תחת השורות הבקשה מתקבלת.
הבאות בכתב הכמויות :
תשומת לב המציעים
שורה 2

מופנית לכתב הכמויות
המעודכן שעלה לאתר
האינטרנט של החברה,
ואשר יהא כתב הכמויות
המחייב למכרז זה.

שורה 7

המציעים
באחריות
להתעדכן באתר האינטרנט
ולהוריד ממנו את כתב
הכמויות המעודכן.

שורה 3
שורה 5
שורה 6

שורה 8
שורה 9

הבקשה מתקבלת .אנא
הכמויות
כתב
ראו
המעודכן שעלה לאתר
החברה.
בנוסף ,בכל מקום במפרט
המיוחד בו מצוין כי
ההארקה כלולה במחיר,
יובהר כי ישולם לקבלן
עבור ההארקה בהתאם
לסעיף בכתב הכמויות
ובניכוי אחוז הנחת הקבלן.

3

כתב כמויות נספח ו'

18

נבקש לתמחר מגופים לפי מחירון דקל.

ראו
להסכם

סעיפים

7.3-7.5

4

כתב כמויות נספח ו'

18

נבקש לתמחר בנפרד עבודות צנרת  ,לפי ראו
להסכם
מחירון דקל .

סעיפים

7.3-7.5

5

כתב כמויות נספח ו'

18

א .שורה מס'  – 6ביקור ללא ביצוע ביקור ללא ביצוע יאושר
החלפה (באישור הממונה)  -מבקשים לתשלום אך ורק אם
להבהיר האם הכוונה היא לאי-ביצוע בגלל יאושר על ידי הממונה
מניעה הנדסית או חסר גישה /לא נמצא ? מטעם החברה.

6

כתב כמויות נספח ו'

18

מבקשים להוסיף תוספת של  50%על כל הבקשה נדחית.
החלפה בקריאת שירות בודדת.
ככלל מובהר כי אין מדובר
ביצוע עבודות של קריאות
בודדות ,אולם אין בכך כדי
לחייב את החברה ,וייתכנו
מקרים שבהם תידרש

החלפה בקריאה בודדת.
7

כתב כמויות נספח ו'

18

נבקש לתמחר כל עבודת תשתית על פי ראו
להסכם
מחירון דקל.

8

כתב כמויות נספח ו'

18

ביחס לשורות  7,8,9בכתב הכמויות במקרה בו תידרש התקנה
הנוגעות להתקנה של מד חדש :מבקשים של רקורדים – אלו יסופקו
להבהיר כי ככל שיידרש ההתקנה של על ידי החברה .הקבלן
יישא בהתקנתם כחלק
רקורדים יהיה תשלום נוסף .
ממחיר היחידה.

9

כללי

כללי

נבקש להבהיר כי אין צורך לרכוש את לא נדרשת רכישה של
מסמכי המכרז
המכרז.

.3

סעיפים

7.3-7.5

בנוסף ,החברה מבקשת להבהיר כי סעיף  17.4להסכם יעודכן לנוסח הבא :
17.4

שינויים ,תוספות והפחתות
החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר
כי יש לדעת החברה צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה ,אם נוכח דחיפות
ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והתמורה תשולם לקבלן עפ"י המדרג הבא:
 )1מחירי יחידה המפורטים בכתב הכמויות בניכוי הנחת הקבלן.
 )2לא נמצא מחיר יחידה בכתב הכמויות ,התמורה הנוספת תיקבע על פי מחירון דקל
(חומרים) בהפחתה של  20%הנכון למועד חתימה על ההסכם ע"י הקבלן .המחירים
יעודכנו אחת לשנה על פי מחירון דקל העדכני ,בהפחתה של .20%
למחירי דקל לא תתווסף כל תוספת.
 )3לא נמצא מחיר במחירון דקל (חומרים) ,תיקבע התמורה הנוספת על פי מחירון דקל
(עבודה ) בהפחתה של  , 60%כמפורט במפרט הטכני.
למחירי דקל לא תתווסף כל תוספת.
 )4לא נמצא מחיר יחידה במחירוני דקל ,תיקבע התמורה על פי ניתוח מחיר שיוגש ע"י
הקבלן ויאושר מראש ע"י מנהל רשת המים .במידה ויתגלו אי הסכמות בין הקבלן ומנהל
רשת המים יובא הנושא להכרעתו של המנהל ,למען הסר כל ספק קביעתו של המנהל הינה
סופית.

.4

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.5

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.6

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי
המכרז .כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו
לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה
במפורש.
בכבוד רב ,אילנה ניצן ,מנכ"לית
שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

