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לכבוד:
_______

הנדון :מכרז פומבי  03/2021לשדרוג תשתיות מים ברחבות התקווה קמה מגד והשרון ברמת השרון -
מסמך הבהרות מס' 1
בעקבות שאלות ובקשות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן:
"החברה") מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

.1

מיקום במכרז

מס'
.1

.1

.2

.2

.3

.3

כתב הכמויות

פירוט השאלה
בכתב הכמויות לרח' התקווה יש שני סעיפים
לעבודות האספלט (גודל אגרגט  ," 3/4גודל
אגרגט  .)" 1האם מתוכננים לבצע את
האספלט בשני הסוגים האלה ובכמות חוזה
שמצוינת שם ?

התשובה/ההבהרה
קרצוף וריבוד יבוצעו בהתאם לסעיף
 51.60במפרט הכללי ולהנחיות העירייה.
קטע הכביש ברחוב התקווה בין רחובות
ברנשטיין כהן למעפילים מתוכנן לקרצוף
וריבוד במסגרת פרויקט זה.
מובהר כי הכמות בכתב הכמויות הנה
לאומדנה ותשולם לפי ביצוע בפועל.

מפרט

האם תשלום הסדרי התנועה שישולם על ידי עלות הסדרי תנועה נכללת במחירי יחידה
התאגיד כולל גם תשלום עבור עגלות חץ למעט הצבת שוטרים או פקחים
מוסמכים .עלות עגלת חץ תהיה ע"ח
ופקחים ?
שרונים עד כמות של  10י"ע בלבד
במקרים בהם ניתנה הנחיה להצבתה ע"י
שוטר ושהצבתה לא היתה כלולה בתוכנית
הסדרי התנועה הראשונית .מעבר לכמות
זו – העלות תהא על חשבון הקבלן הזוכה.

מפרט וכתב כמויות האם הסעיף לריצוף באבנים מתייחס סעיף  40.006.0040בכתב הכמויות
לפירוק והחזרת המצב לקדמותו או לאבנים מתייחס לריצוף באבנים משתלבות
חדשות במידה ויהיה בכך צורך .סעיף
משתלבות חדשות ?
 57.001.1450מתייחס להחזרת מצב
לקדמותו לאחר הנחת קו מים
במסעה/מדרכה מרוצפת.

.2

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.3

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.4

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

נוכחות סיור קבלנים:
שם החברה

שם  +משפחה

טלפון

מייל

ש.י.ב .תשתיות בע"מ

שי בן עמי

SHAY25469@BEZEQINT.NET

052-6782065

מילגם

בועז צברי

LITAS@MILGAM.CO.IL

052-647238

יניב דרומי -

רועי אדרבי

ROIE@DROMY.CO.IL

052-3851395

בי.או.טי .בניה וניהול בע"מ

מיכה הירשמן

MICHAELH@AVROT.CO.IL

054-6329590

מג'יק הנדסה

חמזה האסם

MO-AZ-22@HOTMAIL.COM

050-8421892

דגן אבינועם בע"מ

אייל אמיתי

DAGANK.INC@GMAIL.COM

050-3079532

מי העמק  2000בע"מ

אגבריה סלאם

OFFICE@MHAEMEK.CO.IL

050-5803025

ר.ח .תקנית פיתוח תשתיות

רחמים חתומי

TAVNIT.RH@GMAIL.COM

052-7473455

מ.צ.ב עבודות צנרת

אוסאמה ברכיה

OSAMAH.68A@GMAIL.COM

054-7334060 /050-5444424

חכמון גבאי בע"מ

צחי גבאי

GABAY23@GMAIL.COM

09-8610416

בידני אילן עבודות עפר ופיתוח

דותן בדני

OFFICE@BADANI.CO.IL

09-7451551

י .אדיב חברה הנדסית בע"מ

לי מוסרי

054-8744198 LEE@YADIVHANDASA.CO.IL

י.ע.ז .חברה לבניה ופיתוח בע"מ

INFO@YAAZ.CO.IL

03-9674546

