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 להקמה והרצה של מתקן קדם טיפול במט"ש רמת השרון 2018/10מכרז פומבי מס' הנדון: 

 1מסמך הבהרות מס' 

 בעקבות שאלות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן : .1

 התשובה/ההבהרה הבהרה/השאלה/בקשה מס"ד

מועד ההגשה נדחה והינו ביום ג'  הגשה בחודש ימיםמבקשים לדחות את מועד ה 1

 15.00בשעה   19.11.2018

ניתן יהיה להוריד את כתב הכמויות  האם ניתן לקבל את כתב הכמויות בקובץ בינארית   .2
בקובץ בינארית מאתר שרונים 

.כמו כן הקובץ  17.10.2018מתאריך 
 ישלח בדוא"ל.

  יש לבצע את השינוים הבאים בכתב הכמויות  .3

מ"מ  1,200בקוטר  GRPתוספת להנחת צינור  – 01.01.57.0060סעיף 

שימוש במערכת  עבור שימוש במערכת דיפון כמפורט במפרט הטכני . 
הדיפון משמעותו השכרת המערכת, הובלתה, התקנתה )כולל הציוד וכ"א 
 הנדרש( ,שימוש בה לאורך כל תקופת החפירה, שליפתה מהקרקע ופינויה.

 

 

 

 

 

 

  .₪ 2,900חידה יהיה מחיר י

התקנת מגוב מכני גס, חיבורו למערכות השונות על  – 02.60.01.0030סעיף   .4
 פי הנחית הספק והרצתו לאורך התקופה שנקבעה במפרט הטכני.

 

 ₪  20,000מחיר יחידה 

התקנת מסועים , חיבורם למערכות השונות על פי  – 02.60.01.0040סעיף  .5
 התקופה שנקבעה במפרט הטכני.הנחית הספק והרצתם לאורך 

 

 

 ₪  20,000מחיר יחידה 
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התקנת יחידה לסילוק חול וגרוסת ,חיבורה  – 02.60.01.0050סעיף  .6

למערכות השונות על פי הנחית הספק והרצתם לאורך התקופה שנקבעה 
 במפרט הטכני.

 

 ₪ . 15,000מחיר יחידה 

,חיבורו למערכות השונות  התקנת מפריד חול בורגי – 02.60.01.0060סעיף  . 7
 על פי הנחית הספק והרצתם לאורך התקופה שנקבעה במפרט הטכני.

 

 

 ₪ 7,500מחיר יחידה יהיה 

  לכתב הכמויות יצורפו הסעיפים הבאים כמפורט בנספח א' למסמך זה  .8

סעיף זה מבוטל ובמקומו יהיה  –שאיבת מי תהום  – 01.01.01.0070סעיף  .9
 :פח ב'המצורף בנסהסעיף 

 

כתב כמויות מעודכן ניתן להוריד מאתר שרונים וישלח לכל המשתתפים  .10
 17.10.2018ביום 

 

 

 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  .7
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          

 בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב       

 

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

 סעיפים נוספים בכתב הכמויות 

מחיר  כמות יח' תאור סעיף
)₪( 

 )₪(סה"כ 

קה והתקנה בכל עומק שהוא של אספ 01.01.07.0470
מעבר קוטר מפלדה עם ציפוי פנימי 
צמנט אלומינה ועטיפה חיצונית של 

, 48"/32פוליאתילן שחול בקוטר "
, כולל אוגנים 1/4עובי דופן "

, מותקן 32" -ו 48מרותכים בקוטר "

 בשלמות 

 24,000 12,000 2 יח'

אספקה, הובלה, חפירה והנחה של  01.01.07.0480
עובי דופן  32פלדה בקוטר " צינור

בכל עומק שהוא, כולל חיבור  1/4"
של מד ספיקה אלקטרומגנטי בקוטר 

בתוך שוחת מדידה, כולל עטיפת  32"
 חול ומילוי חוזר

 33,000 2,200 15 מ"א

מיוצרת במפעל  1שוחת בקרה מס'  01.01.57.0075
מ'  X 2.10מ'  2.10במידות פנים 
י מ', כולל שנ 3.25ובעומק מעל 

ס"מ, סולמות  60מכסים בקוטר 

 ירידה מנירוסטה, מותקנת בשלמות

 35,000 35,000 1 יח'
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 נספח ב'

מחיר  כמות יח' תאור סעיף
)₪( 

 )₪(סה"כ 

 ות טבול ותשאיבת מי תהום במשאב 01.01.01.0070
ניידת לשאיבות פתוחות וספיקה של 

 60מק"ש, עומד שאיבה עד  200 -כ
והציוד, מ', לרבות הובלת המשאבה 
 הציוד  התארגנות לשאיבה, התקנה

, אספקת כולל חיבור ואספקת חשמל 
דיזל גנארטור , חיבור למערכת 
הניקוז . כולל  אספקת דלק הנדרש 
להפעלת הדיזל גנארטור וכ"א הנדרש 

 לביצוע העבודה. 

 שעות( 24י"ע =  1)

 135,000 3,000 45 י"ע

 


