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 להנחת קו מים מ"מקורות" ובוסטר להגברת לחץ  2019/2מכרז פומבי מספר 

 תשובות לשאלות הבהרה –

 כללי: .1

 . מכרז( להלן הבהרות ל"מכרז"השבנדון )להלן:  מכרזל 21בהתאם להוראות סעיף  1.1

 נושא הפניה.כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי   1.2

 במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה. 1.3

 יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי החברה. -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  1.4

 .מסמכי המכרזיובהר, כי כל ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מ 1.5

 , יגבר הראשון. מכרזתירה בין קובץ ההבהרות לנוסח הבכל מקרה של ס 1.6

 

 :1קובץ הבהרות מס' 

 מס'
פרק 
 וסעיף

 תשובה השאלה

נבקש הבהרה כי אין צורך בערבות מכרז לעניין  כללי  .1

 .מכרז זה

אכן כן. המכרז אינו דורש לצרף ערבות 

 להצעה.

"........הצעתו של נרשם  2.3בסעיף  .א   .2

 –מציע שלא יפריד את הצעת המחיר 

נבקש הבהרה כי ההצעה לעניין  –  תיפסל".

סעיף זה משמעה כלל המסמכים בנספח א' 

ועד עמוד  15גם יחד, קרי מעמוד  1ובנספח א'

 3כולל וזאת לאור העובדה כי בסעיף  24

מתייחסים להצעה  3.6 –ו  3.5ההגדרות ס.ק 

 22בנפרד בעוד שבסעיף  1א' -כנספחים א ו

"ההצעה תוגש במסגרת נכתב כי  1.1ס.ק 

ההצעה המצורף כנספח א' למכרז,  טופס

טופס זה כולל גם את טופס הצעת המחיר 

 " 1המצורף כנספח א'

נרשם:  23.2.5לעומת זאת בסעיף 

".............הצעת המחיר תוגש באמצעות 

)ללא אזכור של נספח א'(, ......" 1נספח א' 

שם נרשם  24.1.6הדבר חוזר שוב בסעיף 

ובה הצעת המחיר )נספח  –"מעטפה נפרדת 

 שוב ללא אזכורו של נספח א'.  למכרז( 1א'

שתי על המציע להגיש את הצעתו באמצעות 

 :מעטפות

. מעטפה אחת הכוללת אך ורק את נספח 1

)הצעת המחיר(, וזאת בהתאם להוראת  1א'

 למכרז. 23.2.5סעיף 

. מעטפה שניה הכוללת את כל יתר חלקי 2

)נספח א'  למעט הצעת המחירההצעה, 

שתכלול גם את והמסמכים הנילווים לו(, 

המעטפה הסגורה הכוללת את הצעת 

 .המחיר בלבד

 

זאת, על מנת שבעת בדיקת ההצעות חברי 

ועדת המכרזים לא יהיו מודעים להצעות 

מעטפות המחיר שהגישו המציעים. לכן, ה

הכוללות את הצעות המחיר תיפתחנה רק 

לאחר סיום הבדיקה של כל יתר חלקי 

 ההצעות.
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לעניין  20.3ישנה הפניה לסעיף  15.1בסעיף  15.1  .3

 20.3תשלום בגין השתתפות במכרז אך סעיף 

הינו סעיף לעניין אפשרות לקיום סיור קבלנים 

 הינו הסעיף הרלוונטי 20.4נוסף ואילו סעיף 

 תודה על התיקון. 

 .20.4היא לסעיף  15.1ההפניה בסעיף 

ישנו פירוט לעניין אופן הגשת  23.1בסעיף  23.1  .4

מתבקש המציע   23.1.1ההצעה אך בסעיף  

בעוד  3/2019מכרז מספר  לציין ע"ג המעטפה  

נבקש  2/2019שהמכרז דנן הינו מכרז מס' 

 הבהרה כי מדובר בטעות סופר.

פר, שאין לה כל אכן מדובר בטעות סו

 משמעות מעשית.

נרשם: "מעטפת ההצעה תכיל  23.2בסעיף  23.2  .5

בסה"כ שלושה העתקי נייר של ההצעה, עותק 

אחד במדיה מגנטית  וטופס הצעת המחיר....." 

עד  23.2.1אך  מקריאת הפירוט בסעיפים 

נראה כי מדובר על שני העתקי נייר  23.2.5

סן נייד ממסמכי ההצעה, שני העתקים ע"ג הח

או תקליטור ועותק אחד של טופס הצעת 

נא הבהרתכם לעניין אופן הגשת  .המחיר

 .ההצעה

 אופן הגשת ההצעה הוא כדלקמן:

ללא של ההצעה על נספחיה עותק מקור  .1

 הצעת המחיר )נייר(;

ללא הצעת ההצעה על נספחיה העתק  .2

 המחיר )נייר(;

ללא הצעת ההצעה על נספחיה העתק  .3

 מגנטית )קובץ(;המחיר על מדיה 

עותק לעיון  –העתק ההצעה על נספחיה  .4

 על מדיה מגנטית )קובץ(; ,המתחרים

 )נייר(.במעטפה סגורה הצעת המחיר  .5

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
          
 דר' רוני ענבר          
 מנכ"ל         

  
 
 
 
 

  


